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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a Komisją
(2010/2118(ACI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając decyzję z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie nowelizacji porozumienia 
ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją1 oraz rezolucję z dnia 9 lutego 
2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem 
Europejskim a Komisją na następną kadencję parlamentarną2,

– uwzględniając decyzje Konferencji Przewodniczących z dnia 26 listopada 2009 r. oraz 
z dnia 1 lipca 2010 r.,

– uwzględniając projekt zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków 
między Parlamentem Europejskim a Komisją (dalej zwany „porozumieniem”),

– uwzględniając art. 25 ust. 3 i art. 127 Regulaminu oraz punkt XVIII ust. 4 załącznika VII 
do Regulaminu,

– uwzględniając decyzję w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu do zmienionego 
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim 
a Komisją (2010/0000(REG))3,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7 0000/2010),

A. mając na uwadze, że traktaty po raz pierwszy przewidują wyraźną podstawę prawną dla 
porozumień międzyinstytucjonalnych,

B. mając na uwadze, że traktat lizboński przewiduje nowe uprawnienia Parlamentu i Komisji 
oraz wprowadza nową równowagę międzyinstytucjonalną, która musi zostać 
odzwierciedlona w porozumieniu,

C. mając na uwadze, że traktat lizboński znacząco umacnia demokrację w UE, nadając 
obywatelom Unii – głównie za pośrednictwem Parlamentu – większe uprawnienia 
w zakresie kontroli Komisji,

D. mając na uwadze, że traktat lizboński traktuje Parlament na równi z Radą w zwykłej 
procedurze ustawodawczej oraz w kwestiach budżetowych, a także zwiększa rolę 
Parlamentu w polityce zewnętrznej UE, z wyjątkiem roli dotyczącej wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa,

                                               
1 Dz.U. C 117E z 18.5.2006, s. 123.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0009.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(....)....
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E. mając na uwadze, że nowe porozumienie odzwierciedla te zmiany, choć wymagane jest 
wprowadzenie do niego pewnych objaśnień, które opisano poniżej,

1. jest zdania, że zmienione porozumienie jest przełomowym krokiem dla Parlamentu 
w odniesieniu do jego stosunków z Komisją;

2. przypomina tradycyjne uprawnienia przysługujące parlamentom w świetle doktryny 
podziału władzy, podkreślając, że to one zdecydują, przy pełnym poszanowaniu traktatu 
lizbońskiego, o sukcesie porozumienia: uprawnienia ustawodawcze, kontrola 
parlamentarna władzy wykonawczej (w tym w wymiarze stosunków międzynarodowych), 
obowiązki w zakresie informowania oraz obecność władzy wykonawczej w Parlamencie;

3. z zadowoleniem przyjmuje szczególnie poniższe korzystne zmiany zawarte w nowym 
porozumieniu:

3.1. Procedura i planowanie legislacyjne: wzajemna współpraca

a) zmienione postanowienia dotyczące programu prac Komisji oraz 
programowania UE, zwiększenie udziału Parlamentu (ust. 27, 30, 41c nowy oraz 
zmieniony załącznik 4),

b) przegląd wszystkich wniosków oczekujących na rozpatrzenie na początku nowej 
kadencji Komisji, przy należytym uwzględnieniu poglądów wyrażanych przez 
Parlament (ust. 32),

c) w dziedzinach, w których Parlament zazwyczaj uczestniczy w procesie 
legislacyjnym, Komisja stosuje jedynie tzw. „prawo miękkie” w należycie 
uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z Parlamentem (ust. 36b nowy),

d) zobowiązanie Komisji dotyczące możliwie najszybszego dostosowania 
wspólnotowego dorobku prawnego do nowego systemu aktów delegowanych 
(ust. 41a nowy),

e) zobowiązanie Komisji do informowania o konkretnych działaniach podjętych w 
następstwie wniosków w sprawie inicjatywy ustawodawczej zgodnie z art. 225 
Traktatu o funkcjonowaniu UE,

3.2. Kontrola parlamentarna

f) szczegółowe przepisy dotyczące wyboru przewodniczącego Komisji oraz 
dotyczące urzędu Przewodniczącego Komisji i jego obsady, jak też możliwej 
zmiany i reorganizacji tej obsady,

g) nowe zasady regulujące udział komisarzy w kampaniach wyborczych (ust. 2b 
nowy);

h) obowiązek zwracania się o opinię Parlamentu w przypadku gdy Komisja 
zamierza dokonać przeglądu kodeksu postępowania, 

i) obowiązek przesłuchania p r z e d  przedmiotowo właściwymi komisjami 
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parlamentarnymi kandydatów na stanowiska dyrektorów naczelnych agencji 
regulacyjnych (ust. 26 nowy),

3.3. Międzyinstytucjonalny wymiar stosunków międzynarodowych UE

j) szczegółowe postanowienia dotyczące zwiększonej roli Parlamentu 
w negocjacjach międzynarodowych, w tym zobowiązanie Komisji do 
przekazywania dokumentów poufnych dotyczących tych negocjacji za 
pośrednictwem odpowiednich procedur i z zastosowaniem zabezpieczeń (ust. 
19-21b nowy oraz nowy załącznik 3),

3.4. Obowiązki w zakresie informowania

k) uznanie przez Komisję odnośnych ról powierzonych przez traktaty 
Parlamentowi i Radzie, szczególnie w powiązaniu z podstawową zasadą 
równego traktowania, zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do posiedzeń, 
wystąpień i innych informacji, w szczególności dotyczących kwestii 
o charakterze ustawodawczym i budżetowym (ust. 8), 

l) ustanowienie regularnego dialogu między przewodniczącym Komisji 
a przewodniczącym Parlamentu dotyczącego kluczowych kwestii 
horyzontalnych i ważnych wniosków ustawodawczych (ust. 10), 

m) szczegółowe postanowienia dotyczące przekazywanych Parlamentowi 
informacji dotyczących posiedzeń Komisji z udziałem ekspertów krajowych 
oraz opracowywania i wdrażania prawodawstwa UE i prawa miękkiego (ust. 13a 
nowy oraz nowy załącznik 1),

n) warunki współpracy w dziedzinie stosunków z parlamentami krajowymi 
(ust. 15a nowy),

o) szczegółowe postanowienia regulujące dostęp Parlamentu do informacji 
poufnych, w tym do dokumentów tajnych (zmieniony załącznik 2), 

p) postanowienie, zgodnie z którym Parlament poleca odnośnej komisji 
parlamentarnej zwrócenie się do Komisji o wydanie opinii w przypadku gdy 
Parlament proponuje zmiany w Regulaminie dotyczące stosunków z Komisją,

3.5. Obecność Komisji w Parlamencie

q) zobowiązanie Komisji do nadania priorytetu jej obecności na posiedzeniach 
plenarnych lub posiedzeniach innych organów Parlamentu, jeśli wystosowany 
zostanie odnośny wniosek (ust. 37),

r) nowa tura pytań z wszystkimi komisarzami, która jest wzorowana na formule 
tury pytań z przewodniczącym Komisji (ust. 37a nowy),

s) zmiany czasu wystąpień z poszanowaniem orientacyjnego przydziału czasu,

t) zaproszenie do udziału w posiedzeniach Konferencji Przewodniczących 
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i Konferencji Przewodniczących Komisji (ust. 10 tiret trzecie),

4. jest zdania, że opinia przewidziana w ust. 6 porozumienia jest opinią, którą ma przekazać 
przewodniczący Parlamentu w następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących; 
uważa, że przed podjęciem takiej decyzji Konferencja Przewodniczących powinna poznać 
stanowisko Konferencji Przewodniczących Komisji w sprawie projektu kodeksu 
postępowania komisarzy w odniesieniu do konfliktu interesów lub etycznego 
postępowania; 

5. zauważa, że Komisja przyznaje posłom do Parlamentu status obserwatorów na wszystkich 
konferencjach międzynarodowych i przewiduje ich obecność na wszystkich istotnych 
posiedzeniach, zwłaszcza na posiedzeniach koordynacyjnych, podczas których Komisja 
informuje o swoim stanowisku w procesie negocjacyjnym; Komisja może odmówić 
przyznania posłom do Parlamentu statusu obserwatorów jedynie w przypadkach 
wyjątkowych, kierując się brakiem możliwości prawnych, technicznych lub 
dyplomatycznych, jednak koncepcje te powinny zostać wcześniej wyjaśnione 
Parlamentowi i Komisja powinna bardzo ściśle je interpretować;

6. uważa, że przez sformułowanie „konferencje międzynarodowe” zawarte w ust. 21 i 21b 
nowy porozumienia powinno się rozumieć nie tylko umowy wielostronne, lecz także 
umowy dwustronne o szczególnym znaczeniu politycznym (tj. umowy dotyczące istotnej 
współpracy politycznej, handlu czy rybołówstwa), co do których w każdym przypadku 
wymagana jest zgoda Parlamentu;

7. jest zdania, że „posiedzenia organów powołanych na mocy wielostronnych umów 
międzynarodowych”, o których mowa w ust. 21a nowy porozumienia, obejmują również 
organy powołane na mocy umów dwustronnych, o ile spełnione są warunki przewidziane 
w tym ustępie;

8. na mocy art. 218 ust. 10 TFUE Komisja informuje natychmiast i w pełni Parlament 
w przypadkach gdy zamierza tymczasowo stosować umowę międzynarodową lub 
zaproponować jej zawieszenie oraz powinna uwzględnić stanowisko Parlamentu przed 
podjęciem decyzji przez Radę; 

9. apeluje do Komisji o dostarczanie Parlamentowi wszystkich informacji dotyczących 
negocjowania umów międzynarodowych, w tym „informacji poufnych” w rozumieniu 
pkt. 1.2.1 załącznika 2 do porozumienia, zgodnie ze szczegółowymi przepisami, o których 
mowa w tym załączniku; dotyczy to również dokumentów poufnych pochodzących z 
państw członkowskich lub państw trzecich, pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu 
wydającego dokument;

10. rozumie, że miękkie prawo w kontekście porozumienia obejmuje zalecenia, komunikaty 
interpretujące, umowy dobrowolne i instrumenty opcjonalne;

11. zatwierdza porozumienie załączone do niniejszej decyzji;

12. podejmuje decyzję o załączeniu porozumienia do Regulaminu i zastąpieniu załącznika 
XIV, aby ułatwić dostęp i zapewnić przejrzystość;
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13. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z załącznikiem do 
wiadomości Rady, Komisji oraz parlamentów państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego i nowej podstawy prawnej, jaką jest art. 295 
TFUE, traktaty nie zachęcały w sposób wyraźny instytucji UE do zawierania porozumień 
międzyinstytucjonalnych. Porozumienia międzyinstytucjonalne nie mogą zmieniać przepisów 
prawa pierwotnego; jednak często je objaśniają. Projekt zmienionego porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, który 
Konferencja Przewodniczących przekazała Komisji Spraw Konstytucyjnych w celu 
zatwierdzenia go na posiedzeniu plenarnym, jest już piątym porozumieniem tego typu 
zawartym między tymi dwiema instytucjami. Dokładnie odzwierciedlono w nim równowagę 
instytucjonalną wprowadzoną przez traktat lizboński.

Nowe porozumienie oznacza wyraźny i znaczący korzystny postęp w stosunkach z Komisją. 
Podobnie jak w przypadku wszystkich porozumień, ostateczny tekst jest wynikiem 
kompromisu obu stron; jednak ten ostateczny kompromis przejawia się w wyważonej ocenie 
oraz rozsądnym i spójnym wykonaniu postanowień traktatu lizbońskiego. 

Mając na uwadze podstawowe filary struktury parlamentarnej wymienione w sprawozdaniu –
uprawnienia legislacyjne, kontrola parlamentarna władzy wykonawczej (w tym wymiar 
stosunków międzynarodowych), obowiązki w zakresie informowania i obecność władzy 
wykonawczej w Parlamencie – sprawozdawca ograniczył uwagi zawarte w uzasadnieniu do 
kwestii, których w sprawozdaniu nie ujęto. 

W odniesieniu do procedury ustawodawczej i planowania należy podkreślić dwie kwestie, 
których nie omówiono szczegółowo: po pierwsze, zmiany dotyczące lepszego stanowienia 
prawa i zapowiedź przeglądu Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 
stanowienia prawa, która jest bardzo istotnym stanowiskiem politycznym; po drugie, nowe 
przepisy dotyczące procedury oceny wpływu prowadzonej przez Komisję. Procedura ta jest 
przejrzysta, przy uwzględnieniu szeregu różnych scenariuszy, w tym możliwości 
niepodejmowania działań, i co do zasady jest przedstawiana odpowiedniej komisji 
parlamentarnej podczas okresu konsultacji z parlamentami krajowymi zgodnie z traktatem 
lizbońskim.

Jeśli zaś chodzi o kontrolę parlamentarną, to najistotniejsze kwestie przedstawiono 
w sprawozdaniu. Natomiast w odniesieniu do międzyinstytucjonalnego wymiaru 
stosunków międzynarodowych UE należy pamiętać, że kwestia ta była najtrudniejszym 
punktem negocjacji. Parlament stawia sobie za cel uzyskanie jak najszerszych informacji, 
które ułatwiają mu udzielenie zgody, zwiększają przewidywalność procedury oraz pomagają 
uniknąć sytuacji, w której po zakończeniu negocjacji ostatecznie nie dochodzi do podpisania 
umowy.

W odniesieniu do obowiązków w zakresie informowania szczegółowo omówiono kwestie 
dotyczące informacji poufnych oraz tego, kto może złożyć wniosek o ich udostępnienie, 
ponadto wiele czasu pochłonęło uzgadnianie szczegółów technicznych określających to, jak 
i kiedy informacje te będą przekazywane. Współpraca z Parlamentem na wczesnym etapie 
przedstawiania wszelkich wniosków w sprawie inicjatywy ustawodawczej pochodzącej od 
obywateli staje się istotnym środkiem, dzięki któremu Parlament pozostaje blisko obywateli. 
Nowe zasady monitorowania transpozycji i stosowania prawa UE świadczą o istotnym 
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postępie na gruncie rozszerzania kompetencji Parlamentu. 

W odniesieniu do obecności Komisji w Parlamencie główne postanowienia objaśniono 
w sprawozdaniu. Należy jednak podkreślić, że postanowienia te dotyczą wszystkich 
komisarzy, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji ds. stosunków 
zewnętrznych/wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Zgodnie z ostatnim ustępem przedmiotowe porozumienie ramowe zostanie poddane 
przeglądowi w świetle doświadczeń praktycznych pod koniec 2011 r.

Podsumowując, nowe porozumienie ramowe przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia 
utrwala osiągnięcia traktatu lizbońskiego oraz zawiera szereg nowych postanowień, które są 
w pełni zgodne z traktatami i stanowią istotny krok naprzód w procesie zacieśniania 
stosunków politycznych pomiędzy Parlamentem a Komisją.


