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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany artykułów 49 i 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
dotyczących współpracy między komisjami parlamentarnymi
(2012/2012(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 19 grudnia 2013 r.,

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2014),

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

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie 
i Komisji tytułem informacji.
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Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W przypadku tekstów nieustawodawczych 
wydanie opinii polega na udzieleniu 
wskazówek dotyczących projektu rezolucji 
przedstawionego przez komisję 
przedmiotowo właściwą.

W przypadku tekstów nieustawodawczych 
wydanie opinii polega na udzieleniu 
wskazówek dotyczących projektu rezolucji 
przedstawionego przez komisję 
przedmiotowo właściwą lub 
przedstawieniu poprawek do wstępnego 
projektu rezolucji tej komisji. W tym 
ostatnim przypadku ust. 4 nie ma 
zastosowania.  

Or. fr

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisja opiniodawcza może przyjąć 
zamiast opinii poprawki do wniosku 
ustawodawczego lub, w przypadku tekstu 
nieustawodawczego, do wstępnego 
projektu rezolucji komisji przedmiotowo 
właściwej.  Poprawki te są składane w 
imieniu komisji opiniodawczej przez jej 
przewodniczącego w terminie 
wyznaczonym przez komisję przedmiotowo 
właściwą zgodnie z ust. 3. W takim 
przypadku ust. 4 nie ma zastosowania. 

Or. fr
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Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapity trzeci i czwarty

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisja przedmiotowo właściwa głosuje 
nad powyższymi poprawkami lub 
wskazówkami.

Komisja przedmiotowo właściwa głosuje 
nad powyższymi propozycjami zmian, 
wskazówkami lub poprawkami.

Opinie dotyczą wyłącznie kwestii, które 
wchodzą w zakres właściwości komisji 
opiniodawczej.

Opinie lub poprawki dotyczą wyłącznie 
kwestii, które wchodzą w zakres 
właściwości komisji opiniodawczej.

Or. fr

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Komisja przedmiotowo właściwa 
wyznacza termin, w jakim musi się 
wypowiedzieć komisja opiniodawcza, tak 
aby jej opinia mogła być wzięta pod uwagę 
przez komisję przedmiotowo właściwą.
Informuje ona niezwłocznie o wszelkich 
zmianach w kalendarzu prac podanym do 
wiadomości komisji lub komisjom 
opiniodawczym. Komisja przedmiotowo 
właściwa nie przedstawia swoich 
wniosków przed upływem tego terminu.

3. Komisja przedmiotowo właściwa 
wyznacza termin, w jakim musi się 
wypowiedzieć komisja opiniodawcza, tak 
aby jej opinia lub poprawki mogły być 
wzięte pod uwagę przez komisję 
przedmiotowo właściwą. Informuje ona 
niezwłocznie o wszelkich zmianach w 
kalendarzu prac podanym do wiadomości 
komisji opiniodawczych. Komisja 
przedmiotowo właściwa nie przedstawia 
swoich wniosków przed upływem tego 
terminu.

Or. fr

Poprawka 5

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 50 – wprowadzenie
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Tekst obowiązujący Poprawka

Jeżeli kwestia właściwości została 
skierowana do Konferencji 
Przewodniczących zgodnie z art. 188 ust. 2 
lub art. 48, a Konferencja 
Przewodniczących uznała, na podstawie 
załącznika VII, że dana sprawa należy w 
prawie równej mierze do właściwości co 
najmniej dwóch komisji lub że różne 
aspekty tej samej sprawy wchodzą w 
zakres właściwości co najmniej dwóch 
komisji, stosuje się art. 49 oraz następujące 
postanowienia uzupełniające:

Jeżeli kwestia właściwości została 
skierowana do Konferencji 
Przewodniczących zgodnie z art. 188 ust. 2 
lub art. 48, a Konferencja 
Przewodniczących uznała, na podstawie 
załącznika VII, że dana sprawa należy
zasadniczo do właściwości co najmniej 
dwóch komisji, może ona podjąć decyzję o 
zaangażowaniu tych komisji w celu 
ściślejszej współpracy. W tym przypadku
stosuje się art. 49 oraz następujące 
postanowienia uzupełniające:

Or. fr

Poprawka 6

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 50 – tiret od pierwszego do piątego

Tekst obowiązujący Poprawka

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie 
przez zainteresowane komisje;

a) kalendarz prac jest ustalany wspólnie 
przez zainteresowane komisje;

- sprawozdawca oraz autorzy opinii
informują się na bieżąco oraz starają się 
osiągnąć porozumienie co do tekstów, 
które każdy z nich proponuje swojej 
komisji, oraz co do stanowisk 
zajmowanych wobec poprawek;

b) sprawozdawca komisji przedmiotowo 
właściwej oraz sprawozdawcy komisji 
opiniodawczych informują się na bieżąco 
oraz starają się osiągnąć porozumienie co 
do tekstów, które każdy z nich proponuje 
swojej komisji, oraz co do stanowisk 
zajmowanych wobec poprawek;

- zainteresowani przewodniczący, 
sprawozdawca i sprawozdawcy komisji
opiniodawczych wspólnie uzgadniają, 
które części tekstu należą do ich 
poszczególnych wyłącznych lub wspólnych 
właściwości oraz uzgadniają szczegóły 
współpracy. W przypadku braku 
porozumienia co do wyznaczenia zakresu 
kompetencji, sprawa kierowana jest - na 
wniosek jednej z zainteresowanych 
komisji - do Konferencji 

c) przewodniczący i sprawozdawcy
wszystkich zaangażowanych komisji są 
zapraszani:
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Przewodniczących, która może podjąć 
decyzję w sprawie poszczególnych 
uprawnień, bądź postanowić, że 
zastosowanie w tym przypadku ma 
procedura wspólnych posiedzeń komisji 
zgodnie z art. 51 Regulaminu; art. 188 
ust. 2 akapit drugi Regulaminu stosuje się 
odpowiednio;

- komisja przedmiotowo właściwa 
przyjmuje poprawki komisji 
zaangażowanej bez głosowania, jeśli 
dotyczą one aspektów, które wchodzą w 
wyłączny zakres właściwości 
zaangażowanej komisji. Jeżeli poprawki 
dotyczące kwestii wchodzących w zakres 
wspólnych właściwości komisji właściwej i 
komisji zaangażowanej zostaną odrzucone 
przez tę pierwszą, komisja zaangażowana 
może złożyć te poprawki bezpośrednio na 
posiedzeniu plenarnym;

– na wszystkie posiedzenia komisji
przedmiotowo właściwej, w tym 
posiedzenia nieformalne, posiedzenia 
grup roboczych i posiedzenia 
kontrsprawozdawców;

– na wszystkie wysłuchania publiczne;

– na wszystkie posiedzenia zespołu 
prowadzącego negocjacje, o których 
mowa w art. 70 ust. 3, oraz

– na wszystkie formalne lub nieformalne 
posiedzenia poświęcone negocjacjom 
międzyinstytucjonalnym („posiedzenia 
trójstronne”),

podczas których omawiana jest kwestia 
będąca przedmiotem zainteresowania;

- w przypadku gdy w odniesieniu do 
projektu toczy się postępowanie 
pojednawcze, w skład delegacji Parlamentu 
wchodzi autor opinii z komisji
zaangażowanej.

d) w przypadku gdy w odniesieniu do 
projektu toczy się postępowanie 
pojednawcze, w skład delegacji Parlamentu 
wchodzi sprawozdawca zaangażowanej
komisji.

Or. fr

Poprawka 7

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Jeżeli spełnione zostały warunki 
przedstawione w ust. 1 zdanie pierwsze, a 
ponadto co najmniej jeden aspekt tej 
samej sprawy wchodzi w zakres 
właściwości co najmniej dwóch komisji 
jako właściwość wyłączna:

– przewodniczący, sprawozdawca i 
sprawozdawcy zainteresowanych komisji 
opiniodawczych określają wspólnie części 
tekstu wchodzące w zakres wyłącznej 
właściwości poszczególnych komisji; w 
przypadku braku porozumienia co do 
wyznaczenia zakresu właściwości, sprawa 
odsyłana jest – na wniosek jednej z 
zainteresowanych komisji – do 
Konferencji Przewodniczących, która 
może podjąć decyzję w sprawie 
poszczególnych właściwości lub 
postanowić, że zastosowanie w tym 
przypadku ma procedura obejmująca 
wspólne posiedzenia komisji zgodnie z art. 
51 Regulaminu; artykuł 188 ust. 2 akapit 
drugi stosuje się mutatis mutandis;

– komisja przedmiotowo właściwa 
przyjmuje poprawki komisji 
zaangażowanej bez głosowania, jeżeli 
dotyczą one jedynie aspektów, które 
wchodzą w wyłączny zakres właściwości 
zaangażowanej komisji. 

Or. fr


