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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany art. 196 Regulaminu Parlamentu odnoszącego się do zastosowania 
przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji
(2011/2257(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając propozycję zmiany Regulaminu (B7-0479/2011),

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0000/2011),

a także mając na uwadze, co następuje:

A. Parlament aspiruje do najwyższych standardów odpowiedzialności demokratycznej i 
przejrzystości, zwłaszcza w prowadzonych pracach legislacyjnych,

B. wskutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego zakres uprawnień ustawodawczych 
Parlamentu rozszerzył się,

C. skłonność Parlamentu do osiągania porozumień w pierwszym czytaniu w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej oznacza, że wiele znaczących decyzji ustawodawczych 
podejmuje się na szczeblu komisji parlamentarnych,

1. przyjmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższej zmiany;

2. zwraca uwagę, że zmiana ta wejdzie w życie z pierwszym dniem następnej sesji 
miesięcznej;

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

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 196

Tekst obowiązujący Poprawka

Do posiedzeń komisji stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 12, 13, 14, 17, 
18, 36-44, 148, 149 ust. 2 i 10, 152, 154, 
156-159, 161, 163 ust. 1, 164, 165, 168, 
169, 171-174, 177 i art. 178.

Do posiedzeń komisji stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 12, 13, 14, 17, 
18, 36-44, 148, 149 ust. 2 i 10, 152, 154, 
156-159, 161, 163 ust. 1, 164, 165, 166, 
167 ust. 2, 168, 169, 171-174, 177 i art. 
178.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie praktyki stosowanej w Parlamencie do 
wzorcowych praktyk stosowanych w innych parlamentach oraz ma odzwierciedlać 
rozszerzenie uprawnień ustawodawczych Parlamentu Europejskiego w związku z wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego. W trosce o większą przejrzystość i odpowiedzialność głosowanie 
końcowe nad wszystkimi sprawozdaniami ustawodawczymi – na każdym etapie procesu 
legislacyjnego – powinno odbywać się w drodze głosowania imiennego, a wynik należy 
odnotowywać w protokole posiedzenia.


