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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego
(2013/2130 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przeglądu 
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim 
i Komisją Europejską1,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r.2 oraz z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie poprawy 
organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.3,

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską,

– uwzględniając art. 48 oraz art. 119 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że należy zapewnić pełne wykorzystanie pogłębienia demokratycznej 
legitymacji Unii Europejskiej przewidzianego w Traktacie z Lizbony, w ramach 
procedury prowadzącej do wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej i powołania 
Komisji Europejskiej, nadając tym samym nowy polityczny wymiar wyborom 
europejskim poprzez wyznaczenie kandydatów na ten urząd przez europejskie partie 
polityczne i angażując ponownie obywateli, dając im również możliwość oddania głosu 
na wybraną osobę;

B. mając na uwadze, że wybrany przewodniczący nowej Komisji powinien w pełni 
wykorzystać prerogatywy nadane mu w Traktacie z Lizbony i poczynić wszelkie 
stosowne kroki, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie następnej Komisji pomimo jej 
wielkości, która, w wyniku decyzji Rady Europejskiej, nie zostanie ograniczona, tak jak 
zakładano w Traktacie z Lizbony;

C. mając na uwadze, że rozliczalność Komisji przed Parlamentem powinna zostać 
umocniona w ramach rocznego i wieloletniego programowania Unii, a także poprzez 
stworzenie symetrii między większością wymaganą do wyboru przewodniczącego 
Komisji a większością konieczną do przyjęcia wotum nieufności;

                                               
1 Dz.U. C 70 z 8.3.2012, s. 98.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0462.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0323.
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D. mając na uwadze, że należy umocnić rolę Parlamentu jako organu wyznaczającego 
porządek obrad oraz że należy w pełni wdrożyć zasadę, zgodnie z którą w kwestiach 
ustawodawczych Parlament i Rada mają jednakowe uprawnienia;

E. mając na uwadze, że przy okazji powołania nowej Komisji istniejące porozumienie 
międzyinstytucjonalne powinno zostać przejrzane i poprawione;

Legitymacja i polityczna rozliczalność Komisji
(Powoływanie i odwoływanie Komisji)

1. podkreśla potrzebę umocnienia demokratycznej legitymacji, niezależności i politycznej 
roli Komisji poprzez bardziej bezpośrednie powiązanie wyboru głosujących z wyborem 
przewodniczącego Komisji;

2. wzywa następną Komisję do ponownego rozważenia sposobu wyboru przewodniczącego 
Komisji, w tym możliwości wyborów bezpośrednich, aby wzmocnić demokratyczną 
legitymację Komisji;

3. ponownie potwierdza, że wszystkie europejskie partie polityczne powinny wyznaczyć 
swoich kandydatów na urząd przewodniczącego Komisji z dostatecznym wyprzedzeniem, 
przed wyznaczoną datą wyborów europejskich;

4. oczekuje, że kandydaci na przewodniczącego Komisji odegrają istotną rolę w europejskiej 
kampanii wyborczej, rozpowszechniając i propagując we wszystkich państwach 
członkowskich program polityczny ich europejskiej partii politycznej;

5. ponownie wzywa Radę Europejską do sprecyzowania, w sposób terminowy i przed 
wyborami, jak zamierza uwzględnić wybór obywateli europejskich przy wyznaczaniu 
przewodniczącego Komisji, w ramach konsultacji między Parlamentem a Radą 
Europejską zgodnie z Deklaracją 11 załączoną do Traktatu z Lizbony;

6. domaga się, aby niektórzy członkowie następnej Komisji zostali wybrani spośród nowo 
wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego; wzywa rządy państw członkowskich do 
należytego uwzględnienia głosów swoich obywateli przy proponowaniu osób mających 
pełnić funkcję członków Komisji Europejskiej;

7. wyraża opinię, że wybrany przewodniczący Komisji powinien działać w sposób bardziej 
autonomiczny w procesie wyboru innych członków Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich zaproponował listę co najmniej trzech kandydatów na 
stanowisko komisarza europejskiego, co pozwoli powołanemu przewodniczącemu 
Komisji wybrać jednego z kandydatów z takiej listy; wzywa nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji, aby domagał się od rządów państw członkowskich 
przedstawienia takiej listy kandydatów na stanowisko komisarza, co pozwoli mu 
przedstawić zrównoważony pod względem płci skład Komisji Europejskiej;

8. stoi na stanowisku, że w wyniku politycznego porozumienia osiągniętego na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. oraz w następstwie decyzji Rady 
Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej 
należy przewidzieć dodatkowe środki służące bardziej efektywnemu funkcjonowaniu 
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Komisji, bez uszczerbku dla prawa wyznaczenia jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

9. uważa, że na mocy obowiązujących Traktatów rozwiązanie, które ma zostać przyjęte, 
może obejmować ustanowienie rotacyjnego systemu komisarzy z teką i komisarzy bez 
teki, co zapewni względną stabilność liczby i zakresu tek, a równocześnie zagwarantuje 
wyważone reprezentowanie specyfiki i interesów wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez Komisję; uważa, że w tym kontekście komisarze 
bez teki powinni w pełni uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji i mogliby pełnić 
funkcje reprezentacyjne w imieniu Komisji na szczeblu europejskim;

10. podkreśla, że zgodnie z ust. 2 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską kandydat na przewodniczącego Komisji, 
po mianowaniu przez Radę Europejską, powinien zostać wezwany do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu założeń politycznych dotyczących swojego mandatu, zaś po 
jego wystąpieniu powinna nastąpić szeroko zakrojona wymiana opinii, zanim Parlament 
zatwierdzi kandydata proponowanego na przewodniczącego Komisji;

11. wzywa osobę wyznaczoną na stanowisko przyszłego przewodniczącego Komisji do 
należytego uwzględnienia wniosków i zaleceń dotyczących prawodawstwa Unii 
Europejskiej przedstawionych wcześniej przez Parlament na podstawie sprawozdań 
z własnej inicjatywy lub rezolucji, które uzyskały poparcie zdecydowanej większości 
posłów do Parlamentu Europejskiego, a które poprzednia Komisja z powodzeniem 
uwzględniała do końca mandatu;

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji Traktatów większość wymagana obecnie na 
podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia wotum nieufności wobec Komisji powinna zostać 
uproszczona w taki sposób, aby wystarczyła większość głosów posłów do Parlamentu 
Europejskiego;

Działalność i inicjatywa ustawodawcza
(Parlamentarne kompetencje i kontrola)

13. stoi na stanowisku, że chociaż ogólna ocena stosunków międzyinstytucjonalnych między 
Parlamentem a Komisją jest pozytywna, wciąż istnieje szereg kwestii i niedociągnięć, 
które wymagają większej uwagi i sprawniejszego działania;

14. podkreśla, że nacisk na skuteczność nie musi oznaczać gorszej jakości prawodawstwa lub 
rezygnacji Parlamentu z własnych celów;

15. podkreśla, że wyzwanie dotyczące przejrzystości jest nieustannie obecne i wspólne dla 
wszystkich instytucji, również w odniesieniu do porozumień w pierwszym czytaniu; 
zauważa, że Parlament próbował odpowiedzieć na to wyzwanie, przyjmując nowe art. 70 
i 70a Regulaminu;

16. wyraża zaniepokojenie wciąż istniejącymi problemami ze stosowaniem zwykłej 
procedury ustawodawczej, zwłaszcza w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) 
i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a także w dostosowywaniu aktów dawnego 
trzeciego filaru do hierarchii norm Traktatu z Lizbony, a ogólnie w odniesieniu do 
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nieustannej „asymetrii” dotyczącej przejrzystości zaangażowania Komisji w prace 
przygotowawcze dwóch członów władzy ustawodawczej; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie dostosowania metod pracy Rady w taki sposób, aby umożliwić 
przedstawicielom Parlamentu udział w niektórych posiedzeniach w należycie 
uzasadnionych przypadkach i zgodnie z zasadą wzajemnej szczerej współpracy między 
instytucjami;

17. zwraca się do Komisji o lepsze wykorzystywanie etapu przedlegislacyjnego, a zwłaszcza 
cennych informacji zebranych na podstawie zielonych i białych ksiąg, oraz o rutynowe 
informowanie Parlamentu Europejskiego o pracach przygotowawczych prowadzonych 
przez jej służby, na takich samych zasadach, jak w przypadku Rady;

18. wyraża opinię, że Parlament powinien dalej rozwijać i w pełni wykorzystywać swoją 
autonomiczną strukturę do oceny wpływu wszelkich zasadniczych zmian lub modyfikacji 
wprowadzonych do pierwotnego wniosku przedłożonego przez Komisję;

19. ubolewa, że chociaż Komisja formalnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 
odpowiadając w ciągu 3 miesięcy na wnioski Parlamentu dotyczące inicjatyw 
ustawodawczych, nie zawsze proponowała rzeczywiste i merytoryczne działania 
następcze;

20. wnosi, aby przy następnej rewizji Traktatów w pełni uznać prawo Parlamentu do 
inicjatywy ustawodawczej poprzez nałożenie na Komisję obowiązku podejmowania 
działań następczych w stosunku do wszystkich żądań dotyczących wniosków 
ustawodawczych składanych przez Parlament na mocy art. 225 TFUE;

21. uważa, że przy okazji następnej rewizji Traktatów uprawnienia Komisji do wycofania 
wniosków ustawodawczych powinny zostać ograniczone do przypadków, kiedy po 
przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu Parlament przychyla się do 
opinii, że wniosek nie jest dłużej zasadny w wyniku zmiany okoliczności;

22. zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego rozróżnienia zasadniczych elementów aktu 
ustawodawczego, które określa władza ustawodawcza w samym akcie ustawodawczym, 
od różnych elementów innych niż zasadnicze powiązanych z instrumentem 
ustawodawczym, głównie o charakterze technicznym, które powinny zostać ustalone 
w drodze aktów delegowanych;

23. podkreśla znaczenie wyboru między aktami delegowanymi i aktami wykonawczymi 
z punktu widzenia zachowania prerogatyw Parlamentu i ponownie zwraca się do Komisji 
i Rady o uzgodnienie z Parlamentem definicji kryteriów stosowania art. 290 i 291 TFUE;

24. nalega, aby Komisja odpowiednio włączała Parlament w etap przygotowawczy aktów 
delegowanych i przekazywała posłom wszelkie stosowne informacje, zgodnie z ust. 15 
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim 
i Komisją Europejską;

25. zwraca się do Komisji o respektowanie porozumienia ramowego w sprawie dostępu 
ekspertów Parlamentu do posiedzeń ekspertów Komisji i zapobieganie ich łączenia 
z posiedzeniami komitetów powołanych zgodnie z procedurą komitetową;
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Współpraca międzynarodowa
(Parlamentarne kompetencje i kontrola)

26. zauważa, że odrzucenie porozumienia SWIFT było pierwszym przypadkiem 
wykorzystania przez Parlament nowo uzyskanych prerogatyw;

27. wnosi, aby Parlament był w pełni i odpowiednio informowany na wszystkich etapach 
procedur zawierania umów międzynarodowych i mógł podejmować ostateczną decyzję, 
mając pełną wiedzę na dany temat;

28. podkreśla potrzebę zapewnienia Parlamentowi rzeczywistej możliwości wyrażenia 
uzasadnionych opinii o mandatach negocjacyjnych;

29. ponownie potwierdza potrzebę przyjęcia przez Parlament niezbędnych środków 
pozwalających monitorować wdrażanie umów międzynarodowych;

Dynamika konstytucyjna
(Stosunki i porozumienia międzyinstytucjonalne)

30. podkreśla, że zgodnie z art. 17 ust. 1 TUE Komisja zgłasza inicjatywy w celu wykonania 
porozumień międzyinstytucjonalnych w sprawie rocznego i wieloletniego programowania 
Unii; zwraca uwagę na potrzebę zaangażowania Parlamentu i Rady w przygotowanie 
rocznego programu prac Komisji i podkreśla znaczenie zapewnienia realistycznego 
i wiarygodnego programowania, które można skutecznie wykonać i które może być 
podstawą dla planowania międzyinstytucjonalnego;

31. uważa, że porozumienie ramowe zawarte między Parlamentem i Komisją oraz jego 
regularne aktualizacje mają zasadnicze znaczenie dla umocnienia i rozwoju 
zorganizowanej współpracy między obiema instytucjami;

32. z zadowoleniem przyjmuje to, że porozumienie ramowe przyjęte w 2010 r. znacznie 
umocniło rozliczalność polityczną Komisji przed Parlamentem;

33. podkreśla, że postanowienia dotyczące dialogu i dostępu do informacji umożliwiają 
szerszą kontrolę parlamentarną nad działalnością Komisji, dopilnowując, by Parlament 
był traktowany przez Komisję na równi z Radą Ministrów;

34. zauważa, że niektóre postanowienia obecnego porozumienia ramowego można 
udoskonalić; proponuje, aby obecny Parlament przyjął ogólną linię i priorytety 
negocjacyjne na dalsze negocjacje w sprawie porozumienia ramowego, tak aby przyszły 
Parlament uwzględnił tego rodzaju propozycje;

35. stoi na stanowisku, że mandat powinien w pełni wykorzystywać możliwości oferowane 
przez obecne Traktaty w zakresie umocnienia politycznej rozliczalności władzy 
wykonawczej i upraszczania istniejących przepisów w sprawie współpracy 
ustawodawczej i politycznej;

36. przypomina, że w wielu kwestiach technicznych tego rodzaju akty delegowane, środki 
wykonawcze, ocena skutków, rozpatrywanie inicjatyw ustawodawczych i pytań 
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parlamentarnych wymaga aktualizacji w świetle doświadczenia zdobytego w czasie 
kadencji;

37. ubolewa, że ponawiane wezwania do renegocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r. w celu uwzględnienia nowego otoczenia 
prawnego ustanowionego na mocy Traktatu z Lizbony, utrwalenia obecnych najlepszych 
praktyk i zaktualizowania przedmiotowego porozumienia zgodnie z programem 
inteligentnych regulacji, pozostały bez odpowiedzi;

38. wzywa Radę Ministrów do zajęcia stanowiska w sprawie możliwości udziału 
w porozumieniu trójstronnym z Parlamentem i Komisją w celu uzyskania dalszych 
postępów w kwestiach technicznych przewidzianych w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa, w porozumieniach 
dwustronnych między Parlamentem a Radą Ministrów i częściowo w porozumieniu 
ramowym;

39.  uważa, że, bez uszczerbku dla zawarcia porozumienia trójstronnego z udziałem 
Parlamentu, Komisji i Rady, tylko sprawy dotyczące stosunków między Parlamentem 
a Komisją powinny nadal podlegać dwustronnym porozumieniom ramowym; podkreśla, 
że Parlament nie zadowoli się gorszym wynikiem niż ten, który osiągnięto na mocy 
istniejącego porozumienia ramowego;

40. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie obejmuje swoim zakresem ocenę wdrażania Traktatu z Lizbony. 
Skupiono się w nim przede wszystkim na analizie implikacji najważniejszych zmian, które 
traktat ten miał dla stosunków międzyinstytucjonalnych między Parlamentem Europejskim 
a Komisją Europejską od czasu swojego wejścia w życie.

W tym względzie, a także mając na uwadze, że celem Traktatu z Lizbony jest umocnienie 
demokratycznego mandatu UE, sprawozdawca kładzie na początku nacisk na potrzebę 
bardziej bezpośredniego powiązania decyzji wyborców z wyborem przewodniczącego 
Komisji. Chociaż rola Komisji jako „siły napędowej” działań europejskich nie została 
zakwestionowana w Traktacie z Lizbony, przez ostatnie cztery lata Komisja straciła 
w praktyce nieco ze swoich wpływów politycznych w instytucjonalnej strukturze UE. Taka 
erozja uprawnień Komisji jest w znacznym stopniu związana z kryzysem gospodarczym 
i finansowym, który działa na korzyść interwencji i autorytetu Rady Europejskiej oraz sprzyja 
podejściu międzyrządowemu na niekorzyść metody wspólnotowej.

W tym kontekście, a także w zakresie, w jakim pogłębienie integracji europejskiej 
i utrzymanie metody wspólnotowej wymaga silniejszej pozycji Komisji, która powinna 
odgrywać kluczową rolę w strukturze instytucjonalnej, należy bezwzględnie rozważyć 
wszelkie możliwe rozwiązania w celu umocnienia jej legitymacji demokratycznej, jej 
politycznego wpływu i skuteczności, albo na mocy istniejących Traktatów, albo w kontekście 
przyszłej rewizji takich traktatów.

Na mocy obecnych Traktatów, w perspektywie wyborów do Parlamentu Europejskiego 
w 2014 r., sprawozdawca popiera propozycję wyznaczenia kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Komisji przez europejskie partie polityczne. Niemniej jednak 
sprawozdawca uważa, że kwestia legitymacji Komisji powinna zostać poddana dogłębnej 
analizie w ramach przyszłej rewizji Traktatów. W tym względzie, a także pomimo preferencji 
dla modelu parlamentarnego lub podejścia polegającego na bezpośrednim wyborze 
przewodniczącego Komisji, sprawozdawca uważa, bez uszczerbku dla umocnienia uprawnień 
Parlamentu w zakresie kontroli, że należy unikać nadmiernej parlamentaryzacji systemu 
i pamiętać o przestrzeganiu zasady rozdziału władz. W tym kontekście, a także w celu 
umocnienia uprawnień Parlamentu w zakresie kontroli, w sprawozdaniu zaproponowano 
ograniczenie większości obecnie wymaganej na mocy art. 234 TFUE do przyjęcia wotum 
nieufności wobec Komisji, wezwano kandydata na przewodniczącego Komisji do 
przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu programu politycznego i zwrócono uwagę na 
znaczenie rocznego i wieloletniego programowania Unii. Z drugiej strony, w celu uniknięcia 
nadmiernej parlamentaryzacji systemu, sprawozdawca broni stanowiska, że zgodnie z zasadą 
rozdziału władz przewodniczący Komisji powinien posiadać większą autonomię w wyborze 
członków swojego zespołu i nie powinien być zmuszany do wnioskowania o odwołanie 
komisarzy. W sprawozdaniu nie znalazło się zatem odniesienie do głosowania w sprawie 
wotum nieufności wobec poszczególnych komisarzy.

Jeżeli chodzi o skuteczność Komisji, zważywszy że zakładane ograniczenie wielkości 
Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 TUE nie będzie skuteczne w 2014 r. w wyniku decyzji Rady 
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Europejskiej na wniosek rządu irlandzkiego, sprawozdawca proponuje wprowadzenie 
systemu ściśle równoważnej rotacji między komisarzami z teką i komisarzami bez teki, który 
odzwierciedlałby demograficzne i geograficzne znaczenie wszystkich państw członkowskich. 
Taki system poprawiłby funkcjonowanie Komisji, zapewniając względną stabilność liczby 
i zakresu tek oraz ułatwiając wewnętrzne procedury koordynacji, a jednocześnie gwarantując 
uwzględnianie specyfiki i interesów wszystkich państw członkowskich w decyzjach 
podejmowanych przez Komisję. W tym celu wszyscy komisarze powinni mieć równy status 
prawny; należy również w pełni uznać prawo komisarzy bez teki do udziału w procesie 
podejmowania decyzji.

Mając ponadto na uwadze, że Traktat z Lizbony znacznie umocnił rolę Parlamentu 
Europejskiego, zapewniając mu ważne nowe uprawnienia w zakresie prawodawstwa UE 
i umów międzynarodowych, sprawozdawca dokonuje również oceny wyników Parlamentu 
i Komisji oraz ich wzajemnych stosunków w tych dziedzinach. W tym względzie 
sprawozdawca dochodzi do wniosku, że o ile Parlament zyskał nowe uprawnienia, zaś jego 
rola jako współprawodawcy została uznana i osiągnięto znaczne postępy w stosunkach 
z Komisją, wciąż występują problemy i niedociągnięcia, zwłaszcza jeżeli chodzi o wymianę 
informacji, akty delegowane i wykonawcze, ocenę skutków, rozpatrywanie inicjatyw 
ustawodawczych i pytań parlamentarnych, gdzie wymagane są większa uwaga i sprawniejsze 
działanie.

Mając wreszcie na uwadze zasadę wzajemnej szczerej współpracy między instytucjami, 
w sprawozdaniu przedstawiono kilka zaleceń dotyczących przeglądu porozumienia ramowego 
w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską oraz wezwano 
Radę do udziału w odrębnym trójstronnym porozumieniu z Parlamentem i Komisją, którego 
celem jest dopracowanie niektórych kwestii technicznych wymienionych w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa, w porozumieniach 
dwustronnych między Parlamentem a Radą Ministrów i częściowo w porozumieniu 
ramowym.


