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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany art. 20 i 27 oraz wykładni art. 48 ust. 2 i art. 50 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego
(2012/2012(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pisma przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji z dni 17 
marca i 27 września 2011 r.,

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2012),

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 do wiadomości 
Radzie i Komisji.
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Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. W celu zapewnienia prawidłowego 
przebiegu procedur parlamentarnych, na 
wniosek przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji przedstawiony 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w 
art. 27 ust. 2 akapit trzeci Przewodniczący 
może przyjąć wszelkie właściwe środki, w 
tym, w odpowiednim przypadku, 
postanowić o zmianie lub odwołaniu 
decyzji w sprawie procedury podjętej przez 
daną komisję parlamentarną lub jej 
przewodniczącego. Od decyzji 
Przewodniczącego nie ma odwołania.

Or. fr

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Konferencja Przewodniczących Komisji 
może przekazywać Konferencji 
Przewodniczących zalecenia dotyczące 
prac komisji oraz ustalania porządku 
dziennego sesji miesięcznych.

2. Konferencja Przewodniczących Komisji 
zapewnia sprawną koordynację prac 
komisji parlamentarnych. Przekazuje ona
Konferencji Przewodniczących zalecenia 
dotyczące prac komisji oraz ustalania 
porządku dziennego sesji miesięcznych.

W przypadku gdy przewodniczący danej 
komisji parlamentarnej poruszy kwestię 
różnicy zdań dotyczących współpracy 
między komisjami oraz ich praw i 
obowiązków, kwestia ta zostaje 
przedstawiona Konferencji 
Przewodniczących Komisji. 
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Przewodniczący Konferencji 
Przewodniczących Komisji, stwierdziwszy 
poważne uchybienia w przestrzeganiu 
przez daną komisję parlamentarną 
postanowień Regulaminu lub zasad 
lojalnej współpracy między komisjami, 
które to uchybienia poważne zagrażają 
prawidłowemu przebiegowi procedur 
parlamentarnych, może, po wysłuchaniu 
przewodniczących zainteresowanych 
komisji, zwrócić się do Przewodniczącego 
o przyjęcie wszelkich właściwych środków 
zgodnie z art. 20 ust. 3a.

Or. fr

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 48 – ustęp 2 – wykładnia (nowa)

Tekst obowiązujący Poprawka

W przypadku procedury obejmującej 
zaangażowane komisje w odniesieniu do 
aspektów wchodzących w wyłączny zakres 
właściwości zaangażowanej komisji 
sprawozdawca komisji opiniodawczej 
korzysta z uprawnień sprawozdawcy. W 
przypadku procedury obejmującej 
wspólne posiedzenia komisji 
sprawozdawcy mogą przedstawić 
poprawki wyłącznie za obopólnym 
porozumieniem.

Or. fr

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 50 – tiret czwarte – wykładnia (nowa)
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Tekst obowiązujący Poprawka

Prawo do składania poprawek 
bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym 
przysługujące w myśl tiret czwartego 
stanowi specjalne postanowienie, którego 
celem jest umożliwienie rozstrzygnięcia 
przez zgromadzenie plenarne kwestii 
spornych dla komisji przedmiotowo 
właściwej i komisji zaangażowanej, 
zgodnie z warunkami ustanowionymi we 
wspominanym tiret. Pozostałe 
postanowienia Regulaminu ograniczające 
prawo do składania poprawek nie mają 
zastosowania do praw komisji 
zaangażowanej wynikających ze 
wspomnianego tiret.

Or. fr
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UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 17 marca 2011 r. przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji 
zwrócił się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o wyjaśnienie, czy postanowienia art. 48 ust. 
2 dotyczące zasad przedstawiania poprawek do sprawozdań z własnej inicjatywy podczas 
posiedzeń plenarnych stanowią dla komisji zaangażowanej przeszkodę w przedstawieniu 
poprawek podczas posiedzenia plenarnego w oparciu o art. 50 tiret czwarte.

W piśmie z dnia 27 września 2011 r. przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji 
przedstawił również zgłoszone obawy dotyczące stosowania art. 50 w związku z faktycznym 
przestrzeganiem zobowiązań podjętych przez komisję przedmiotowo właściwą i komisję lub 
komisje stowarzyszone w odniesieniu do części tekstu należących do ich poszczególnych 
wyłącznych lub wspólnych właściwości. Zwrócił się on do naszej komisji o rozważenie 
możliwości ustanowienia mechanizmu zmierzającego do zapewnienia poszanowania 
wzajemnych zobowiązań. 

Stan obecny

Artykuł 50 określa zasady współpracy między komisjami zaangażowanymi, zaś drugie zdanie 
tiret czwartego tego artykułu w jego obecnym kształcie przewiduje:„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”. Postanowienie to jest jednak sprzeczne z 
art. 48 ust. 2, który w przypadku sprawozdań z własnej inicjatywy ogranicza możliwość 
składania poprawek przez sprawozdawcę komisji przedmiotowo właściwej jedynie do 
sytuacji, w których poprawka pozwala uwzględnić nowe informacje lub jeżeli jest 
przedstawiana przynajmniej przez jedną dziesiątą posłów.

Jako że art. 48 ust. 2 służy za podstawę do stwierdzenia niedopuszczalności przedstawienia 
przez komisję zaangażowaną poprawek podczas posiedzenia plenarnego, wniosek
przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji dotyczy wyjaśnienia zależności 
między art. 50 i art. 48 ust. 2.

Wyznaczony cel

Artykuł 48 został wprowadzony w celu przyspieszenia rozpatrywania i przyjmowania 
sprawozdań z własnej inicjatywy przez zgromadzenie plenarne. Należy zatem rozważyć, w 
jakiej mierze cel ten stanowi przeszkodę dla korzystania przez sprawozdawcę komisji 
zaangażowanej z prawa do składania poprawek. Upowszechnienie prawa do składania 
poprawek oznaczałoby bowiem otwarcie puszki Pandory i zaprzepaściło cel, jaki przyświecał 
podczas przyjmowania tego artykułu.

Z drugiej strony art. 50 opiera się na zasadzie lojalnej współpracy między komisjami 
zaangażowanymi w ramach procedury, zgodnie z którą – z wyjątkiem aspektów 
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wynikających z wyłącznych właściwości komisji zaangażowanej – to komisja przedmiotowo 
właściwa ma zasadniczo ostatnie słowo. Bez możliwości działania lub odwołania w 
przypadku nieprzestrzegania zasad ustanowionych na mocy obopólnego porozumienia ryzyko 
nadużycia pozycji przez komisję przedmiotowo właściwą nie może zostać całkiem oddalone. 
Zabezpieczenie, które pozwala komisji zaangażowanej przedstawić poprawki bezpośrednio 
podczas posiedzenia plenarnego, ustanowione w art. 50 tiret czwarte drugie zdanie, jest więc 
sprzeczne z postanowieniami art. 48 ust. 2. 

Zamierzonym celem jest zatem wyjaśnienie zależności między tymi dwoma artykułami przy 
jednoczesnym uniknięciu – w miarę możliwości – skomplikowania bardziej niż to konieczne 
procedury rozpatrywania i przyjęcia sprawozdania z własnej inicjatywy przez zgromadzenie 
plenarne, a ponadto zapewnienie poszanowania zasady lojalnej współpracy między komisjami 
zaangażowanymi w ramach procedury ustanowionej w art. 50.

Należy zatem ustalić następujące kwestie:

a) czy należy przyznać sprawozdawcy komisji zaangażowanej prawo do składania poprawek 
do sprawozdań z własnej inicjatywy,

b) czy prawo to musi być równorzędne z prawem sprawozdawcy komisji przedmiotowo 
właściwej, czy też należy ograniczyć je tylko do aspektów wynikających z wyłącznych 
kompetencji zaangażowanej komisji,

c) czy należy wprowadzić przewidziane w art. 48 ust. 2 ograniczenia w stosowaniu prawa do 
bezpośredniego składania poprawek podczas posiedzenia plenarnego (art. 50 tiret czwarte), 
czy tez należy uznać to prawo raczej za specjalne postanowienie służące zapewnieniu 
komisjom zaangażowanym prerogatyw na wszystkich etapach obrad parlamentarnych,

d) należy rozważyć, czy nie warto skorzystać z tego wniosku, aby wziąć również pod 
rozwagę przypadek wspólnych posiedzeń komisji.

Wykładnia dwóch odnośnych artykułów zaproponowana w tym projekcie sprawozdania, 
opiera się na hipotezie, że:

- sprawozdawca komisji zaangażowanej musi posiadać w odniesieniu do elementów 
uznanych za wchodzące w zakres jego wyłącznych kompetencji takie same uprawnienia jak 
sprawozdawca komisji przedmiotowo właściwej,

- konieczność zachowania i zapewnienia prerogatyw komisjom zaangażowanym uzasadnia 
decyzję, by nie ograniczać w żadnym przypadku zakresu stosowania art. 50 tiret czwarte,

- w przypadku sprawozdania przygotowywanego w ramach procedury wspólnych posiedzeń 
komisji obaj sprawozdawcy powinni ze sobą współpracować.

Czy należy poszerzyć zakres problematyki?

Jako że wnioski przedstawione przez przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 
Komisji dotyczą wprowadzenia mechanizmu służącego rozwiązywaniu potencjalnych 
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konfliktów między komisjami zaangażowanymi w ramach prac nad sprawozdaniami z 
własnej inicjatywy, możemy zasadnie rozważyć, czy nie należałoby skorzystać z tej okazji, by 
wprowadzić bardziej kompleksowe postanowienia, które dawałoby Konferencji 
Przewodniczących Komisji prawo do rozwiązywania wszystkich rodzajów konfliktów między 
komisjami parlamentarnymi, niezależnie od tego, czy wchodzą one w zakres stosowania art. 
50, czy też stanowią jakikolwiek inny przypadek.

W związku z powyższym należy zastanowić się nad użytecznością ustanowienia organu 
odwoławczego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków komisji opiniodawczych lub 
zaangażowanych, które byłyby w stanie przedstawić wystarczające dowody na to, że komisja 
przedmiotowo właściwa świadomie i poważnie zlekceważyła zasady lojalnej współpracy 
między komisjami. 

W przypadku podjęcia kroków w tym kierunku wydaje się, iż użyteczne byłoby uzupełnienie 
art. 20 i 27 Regulaminu tak, by wyraźnie powierzyć Przewodniczącemu Parlamentu 
uprawnienia do ostatecznego rozstrzygania – w następstwie procedury, w którą zaangażowana 
byłaby Konferencja Przewodniczących Komisji – wszelkich sporów proceduralnych 
mogących wystąpić między komisjami parlamentarnymi, niezależnie od indywidualnych 
przypadków, które mogą wystąpić podczas stosowania art. 50 i 48 ust. 2.


