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Poprawka do art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji)

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 166

Tekst obowiązujący Poprawka

Głosując nad jakimkolwiek wnioskiem 
dotyczącym aktu ustawodawczego, czy to 
w ramach pojedynczego lub końcowego 
głosowania, Parlament głosuje imiennie, 
przy użyciu elektronicznego systemu 
głosowania.

Jakiekolwiek głosowanie końcowe nad 
sprawozdaniem przygotowanym przez
Parlament odbywa się imiennie, przy 
użyciu elektronicznego systemu 
głosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 195 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. W komisji głosuje się przez podniesienie 
ręki, chyba że jedna czwarta członków 
komisji zażąda głosowania imiennego. W 
takim przypadku głosowanie przeprowadza 
się zgodnie z art. 167 ust. 2.

3. W komisji głosuje się przez podniesienie 
ręki, chyba że jest to głosowanie końcowe 
nad sprawozdaniem przygotowanym przez 
komisję lub jedna czwarta członków 
komisji zażąda głosowania imiennego. W 
takim przypadku głosowanie przeprowadza 
się zgodnie z art. 167 ust. 2.
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