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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany art. 51 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego 
procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji
(2010/2061(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 
11 marca 2010 r. oraz pismo przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 25 marca 2010 r.,

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

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

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, że zmiany te wejdą w życie z pierwszym dniem następnej sesji miesięcznej;

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

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 51

Tekst obowiązujący Poprawka

Procedura obejmująca wspólne 
posiedzenia komisji

Procedura obejmująca połączone komisje

Jeżeli spełnione są warunki ustanowione 
w art. 49 ust. 1 i art. 50 Regulaminu, 
Konferencja Przewodniczących może, jeśli 
uzna, że kwestia ma znaczenie zasadnicze,
podjąć decyzję o zastosowaniu procedury 
obejmującej wspólne posiedzenia komisji 
oraz wspólne głosowanie. W takim 
przypadku właściwi sprawozdawcy 
sporządzają jeden projekt sprawozdania. 
Projekt ren analizują i głosują nad nim 
zaangażowane komisje podczas wspólnych 
posiedzeń przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
danych komisji. Komisje mogą tworzyć 
międzykomisyjne grupy robocze celem 
przygotowania wspólnych posiedzeń i 

1. Jeżeli do Konferencji Przewodniczących 
zostanie skierowana kwestia właściwości 
zgodnie z art. 188 ust. 2, może ona podjąć 
decyzję o zastosowaniu procedury 
obejmującej połączone komisje, jeżeli:  
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głosowań.
- dana sprawa, zgodnie z załącznikiem 
VII, nierozerwalnie wchodzi w zakres 
kompetencji wielu komisji oraz 
– Konferencja uzna, że kwestia ta ma 
zasadnicze znaczenie.
2. W takim przypadku poszczególni
sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 
sprawozdania. Projekt ten analizują i 
głosują nad nim zainteresowane komisje 
podczas wspólnych posiedzeń 
przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
danych komisji. 

Uprawnienia wynikające ze statusu 
właściwej komisji mogą być wykonywane 
przez zainteresowane komisje jedynie we 
współdziałaniu. Komisje mogą tworzyć 
grupy robocze celem przygotowania 
posiedzeń i głosowań.
3. Jeżeli kwestia ta wchodzi w zakres 
zwykłej procedury ustawodawczej w 
rozumieniu art. 294 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
procedura obejmująca połączone komisje 
ma zastosowanie na wszystkich etapach 
tej procedury.
4. Jeżeli do Parlamentu zostanie 
skierowany projekt aktu delegowanego 
lub środka wykonawczego, którego 
podstawę stanowi akt, do którego ma 
zastosowanie procedura obejmująca 
połączone komisje, z zalecenia 
Konferencji Przewodniczących Komisji 
Przewodniczący określa bez zwłoki i przy 
uwzględnieniu kryteriów określonych w 
ust. 1 komisję lub połączone komisje 
właściwe dla rozpatrzenia tego projektu.

Or. fr
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UZASADNIENIE

I. FAKTY BĘDĄCE PODSTAWĄ SPRAWOZDANIA

Podczas ubiegłej kadencji Konferencja Przewodniczących powołała grupę roboczą 
ds. reformy parlamentarnej odpowiedzialną za dokonanie przeglądu funkcjonowania 
Parlamentu i przedstawienie propozycji usprawnień. W odniesieniu do rozdziału Regulaminu 
poświęconego współpracy między komisjami grupa robocza zaproponowała nie tylko 
wzmocnienie – w dawnym art. 47,a obecnie art. 50 Regulaminu – pozycji zaangażowanych 
komisji w ramach procedury obejmującej zaangażowane komisje, ale również rozwinięcie 
nowej formy współpracy między komisjami, ustanowionej na podstawie nowego art. 51.

Rozumowanie leżące u podstaw propozycji zakładało, że w szczególnych przypadkach, „gdy 
dana sprawa ustawodawcza o zasadniczym znaczeniu nie należy wyraźnie do właściwości 
jednej komisji, ale za to może zostać podzielona w równym stopniu między kilka komisji [...] 
należy rozstrzygnąć spór kompetencyjny zgodnie z zasadami równości i współpracy. 
Zaangażowane komisje odbywają wspólne posiedzenia w celu wstępnej wymiany argumentów 
[...] oraz w celu wyraźniejszego uchwycenia przypadków międzykomisyjnej większości 
i mniejszości głosów. Posłowie zaangażowanych komisji głosują następnie wspólnie nad 
przedstawionymi poprawkami do wniosku ustawodawczego. W rezultacie tylko jedno, 
bardziej wyważone sprawozdanie [...] jest przedstawiane na sesji plenarnej.”

W dniu 19 marca 2009 r. Konferencja Przewodniczących przegłosowała „opracowanie 
w ramach Regulaminu innej opcji, która umożliwiałaby Konferencji Przewodniczących 
uruchomienie procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji i wspólne głosowanie 
w bardzo szczególnych przypadkach, gdy dana kwestia należy w prawie równej mierze do 
właściwości co najmniej dwóch komisji [...]”.

Dnia 6 maja 2009 r. Parlament dokonał przeglądu Regulaminu i w ramach art. 51 
wprowadził nową „procedurę obejmującą wspólne posiedzenia komisji”1:

„Jeżeli spełnione są warunki ustanowione w art. 49 ust. 1 i art. 50 Regulaminu, Konferencja 
Przewodniczących może, jeśli uzna, że kwestia ma znaczenie zasadnicze, podjąć decyzję 
o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji oraz wspólne głosowanie. 
W takim przypadku właściwi sprawozdawcy sporządzają jeden projekt sprawozdania. Projekt ten 
analizują i głosują nad nim zaangażowane komisje podczas wspólnych posiedzeń przebiegających pod 
wspólnym przewodnictwem przewodniczących danych komisji. Komisje mogą tworzyć 
międzykomisyjne grupy robocze celem przygotowania wspólnych posiedzeń i głosowań”.

Na początku 2010 r. Konferencja Przewodniczących Komisji rozpatrzyła projekt 
wytycznych w zakresie współpracy między komisjami, zgodnie z art. 51 Regulaminu. Jo 
Leinen w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) i Sharon Bowles w imieniu Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej (ECON) przedstawili uwagi i propozycje poprawek do tego tekstu.

W następstwie tej wymiany przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Klaus-
                                               
1 Sprawozdanie A6-273/2009 Komisji Spraw Konstytucyjnych, sprawozdawca Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359, 6 mai 2009).
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Heiner Lehne zwrócił się do Komisji Spraw Konstytucyjnych z trzema następującymi 
pytaniami dotyczącymi stosowania art. 51:

1) Czy procedura przewidziana w art. 51 ma zastosowanie w przypadku zwykłej procedury 
ustawodawczej podczas całej procedury, czy tylko w ramach pierwszego czytania?

2) Czy z uprawnień związanych ze statusem komisji przedmiotowo właściwej, takich jak 
prawo do składania poprawek czy wniosku o odrzucenie na sesji plenarnej, mogą 
korzystać wyłącznie zaangażowane komisje działające wspólnie?

3) Czy komisje powinny wspólnie decydować o sposobie, w jaki Parlament korzysta ze 
swoich uprawnień w odniesieniu do wniosków dotyczących aktów delegowanych lub 
środków wykonawczych opartych na akcie ustawodawczym, który został przyjęty 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 51?

M. Klaus-Heiner Lehne zaproponował też załączenie wytycznych do Regulaminu zgodnie 
z art. 215 lit. d), aby ułatwić wdrażanie tej nowatorskiej procedury.
Jo Leinen także zwrócił się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, sugerując, że należy dokonać 
przeglądu Regulaminu w celu jaśniejszego przedstawienia sytuacji. Podkreślił zwłaszcza brak 
możliwości połączenia w praktyce dwóch lub kilku komisji w przypadku drugiego czytania 
w ramach procedury współdecyzji lub w przypadku procedury komitologii. W całym szeregu 
artykułów Regulaminu [43 ust. 1, 63 ust. 1, 87 i 88 ust. 2 i 3, a zwłaszcza 188] jest mowa 
tylko o jednej komisji, co dowodziłoby, że w przypadku takiej procedury nie ma miejsca dla 
drugiej komisji.

II. PROPONOWANA ZMIANA REGULAMINU

Sprawozdawca uważa, że w tym przypadku wykładnia Regulaminu lub wytycznych 
dotyczących jego stosowania nie wystarczą.  Jest to bowiem ważna kwestia proceduralna, 
która musi zostać rozwiązana w drodze głosowania większością głosów mających 
zastosowanie do Regulaminu, czyli większością głosów posłów. Tym bardziej, że brzmienie 
tego przepisu dopuszcza dwojaką interpretację.

Nowa proponowana wersja art. 51 służy trzem celom, a mianowicie:

1) zwiększeniu przejrzystości, a co za tym idzie, ułatwieniu stosowania tego przepisu,

2) zdefiniowaniu na nowo warunków stosowania przepisu,

3) określeniu treści normatywnej.

Aby osiągnąć pierwszy cel, warunki stosowania nie były tym razem wyrażone w postaci 
odesłania do innych przepisów. Oba warunki zostały przedstawione w przejrzysty i 
natychmiast zrozumiały sposób.

Realizacja drugiego celu, ponownego zdefiniowania warunków stosowania, wiązała się z 
pewnymi zmianami treści: o ile do chwili obecnej wystarczyło, że – poprzez odesłanie do art. 
50 – dana sprawa „należy w prawie równej mierze do właściwości co najmniej dwóch 
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komisji lub że różne aspekty tej samej sprawy wchodzą w zakres właściwości co najmniej 
dwóch komisji”, obecnie konieczne jest, by sprawa ta nierozerwalnie wchodziła w zakres 
kompetencji wielu komisji...”.
Zmiana ta ma na celu podkreślenie wyjątkowego charakteru procedury obejmującej 
zaangażowane komisje i znajduje swoje uzasadnienie w obciążeniach administracyjnych i 
technicznych, jakie są związane z tą procedurą.

Trzeci cel, określenie treści normatywnej art. 51, czyli wskazanie praktycznych konsekwencji 
jego stosowania dla przebiegu procedury ustawodawczej, jest już trudniejsze. Najważniejsze 
jest w tym przypadku określenie, na którym etapie procedura musi być prowadzona wspólnie: 
przez cały czas trwania procedury czy tylko na etapie pierwszego czytania? 
Nawet jeśli praktyczna argumentacja może zostać przedstawiona, by poprzeć drugie 
rozwiązanie, sprawozdawca opowiada się za pierwszym rozwiązaniem. O ile celem nowej 
procedury jest, jak ogólnie przyjęto, stworzenie możliwości wymiany argumentów na 
wczesnym etapie przez zainteresowane komisje oraz „przygotowanie gruntu” dla posiedzenia 
plenarnego w sprawach najwyższej wagi, logika ta powinna mieć zastosowanie w zwykłej 
procedurze ustawodawczej na wszystkich etapach łącznie z przyjęciem aktu. Połączone 
komisje stają się zatem w ramach tej procedury „komisją przedmiotowo właściwą” w 
rozumieniu Regulaminu.

Rozpatrywanie projektów aktów delegowanych lub środków wykonawczych wiąże się w 
odniesieniu do połączonych komisji z kilkoma szczególnymi aspektami. Po pierwsze można 
utrzymywać, że takie rozpatrzenie wniosku stanowi nową procedurę (ponadto w Regulaminie 
znajduje się potwierdzenie takiego rozumowania: Odpowiednie artykuły znajdują się 
w rozdziale 11 „Inne procedury”, a nie w rozdziałach poświęconych procedurze 
ustawodawczej). Następnie należy wziąć pod uwagę fakt, że akty wtórne nie mają zazwyczaj 
tego samego zasadniczego znaczenia, co akt podstawowy. Wreszcie projekt aktu 
delegowanego lub środka wykonawczego może zazwyczaj, w zależności od treści, zostać 
łatwiej przypisany określonej komisji niż akt podstawowy, gdyż projekt aktu delegowanego 
lub środka wykonawczego jest bardziej szczegółowy. Możemy zatem podsumować, że 
przyznanie danej sprawy dwóm lub kilku komisjom zgodnie z art. 51 nie obejmuje 
ewentualnych aktów delegowanych lub środków wykonawczych.

Oczywiście w tym przypadku może istnieć rozbieżność opinii i propozycja artykułu 
przedstawiona w projekcie sprawozdania przewiduje rozwiązanie proceduralne tej sytuacji, 
które uwzględnia ograniczenia czasowe.


