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VII KADENCJA (2009-2014)

WRZESIEŃ 2009 r.

POSIEDZENIA INAUGURACYJNE DELEGACJI MIĘDZYPARLAMENTARNYCH1

ARTYKUŁY REGULAMINU DOTYCZĄCE POSIEDZEŃ INAUGURACYJNYCH 
DELEGACJI MIĘDZYPALRAMENTARNYCH

Artykuł 12
Poseł pełniący czasowo funkcję przewodniczącego

1. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w art. 134 ust. 2, oraz każdego innego 
posiedzenia poświęconego wyborowi przewodniczącego i prezydium ustępujący 
przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, ustępujący wiceprzewodniczący
w porządku pierwszeństwa, lub, w przypadku jego nieobecności, poseł najdłużej pełniący 
mandat pełni funkcję przewodniczącego do czasu ogłoszenia wyboru przewodniczącego.

2. Pod przewodnictwem posła pełniącego czasowo funkcję przewodniczącego na mocy 
ust. 1 nie może odbywać się żadna debata, chyba że dotyczy ona wyboru przewodniczącego lub 
weryfikacji mandatów.

Poseł pełniący czasowo funkcję przewodniczącego na mocy ust. 1 wykonuje uprawnienia 
przewodniczącego, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi. Wszelkie inne kwestie dotyczące 
weryfikacji mandatów, poruszane podczas obrad prowadzonych pod jego przewodnictwem, 
odsyła się do komisji odpowiedzialnej za weryfikację mandatów.

Artykuł 13
Kandydatury i przepisy ogólne

1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym, 
zgodnie z postanowieniami art. 169. Kandydatury można proponować wyłącznie za zgodą 
zainteresowanych. Kandydaturę może zgłosić jedynie grupa polityczna lub co najmniej 
czterdziestu posłów. Jeżeli jednak liczba kandydatur nie przekracza liczby miejsc do obsadzenia, 
kandydatów można wybrać przez aklamację.

2. Podczas wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów należy mieć 
ogólnie na uwadze sprawiedliwą reprezentację państw członkowskich oraz opcji politycznych.

                                               
1 Znajduje zastosowanie do delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do 
wspólnych komisji parlamentarnych, delegacji do parlamentarnych komisji do 
spraw współpracy oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych.



Artykuł 14
Wybór przewodniczącego – przemówienie inauguracyjne

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór przewodniczącego. Przed każdą turą 
głosowania należy przedstawić kandydatury posłowi pełniącemu czasowo funkcję 
przewodniczącego na mocy art. 12, który podaje je do wiadomości Parlamentu. Jeśli po trzech 
turach głosowania żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów,
w czwartej turze mogą kandydować tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali 
największą liczbę głosów; jeżeli otrzymają oni tę samą liczbę głosów, wybrany zostaje kandydat 
starszy wiekiem.

2. Po wybraniu przewodniczącego poseł pełniący czasowo funkcję przewodniczącego na 
mocy art. 12 ustępuje miejsca nowo wybranemu przewodniczącemu. Przemówienie 
inauguracyjne może wygłosić jedynie nowo wybrany przewodniczący.

Artykuł 164
Prawo do głosowania

Prawo do głosowania jest prawem osobistym.

Posłowie głosują indywidualnie i osobiście.

Jakiekolwiek naruszenie przepisów niniejszego artykułu zostanie uznane za poważne zakłócenie 
przebiegu posiedzenia w rozumieniu art. 153 ust. 1 i pociągnie za sobą konsekwencje prawne,
o których mowa w tym artykule.

Artykuł 168
Głosowanie elektroniczne

1. Przewodniczący może w każdej chwili zadecydować o zastosowaniu elektronicznego 
systemu głosowania w głosowaniach, o których mowa w art. 165, 167 i 169.
Jeżeli zastosowanie elektronicznego systemu głosowania jest niemożliwe z przyczyn 
technicznych, głosowanie przeprowadza się zgodnie z art. 165, 167 ust. 2 lub art. 169.
Techniczne warunki stosowania tego systemu określone są w instrukcjach prezydium.

2. W przypadku głosowania elektronicznego rejestruje się jedynie wynik liczbowy.
Jeżeli jednak złożono wniosek o głosowanie imienne zgodnie z art. 167 ust. 1, wynik głosowania 
jest rejestrowany imiennie i zamieszczany w protokole posiedzenia wraz z listą głosujących 
uporządkowaną według grup politycznych i według kolejności alfabetycznej nazwisk posłów.

3. Głosowanie imienne przeprowadza się zgodnie z art. 167 ust. 2, jeżeli większość 
obecnych posłów złoży taki wniosek. Aby stwierdzić, czy ten warunek został spełniony, można 
zastosować system, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 169
Głosowanie tajne

1. W przypadku nominacji przeprowadza się głosowanie tajne z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, 
art. 186 ust. 1 i 191 ust. 2 akapit drugi.

Przy obliczaniu oddanych głosów bierze się pod uwagę jedynie karty do głosowania
z nazwiskami posłów, których kandydatury zostały zgłoszone.

2. Głosowanie tajne można przeprowadzić również wtedy, gdy co najmniej jedna piąta 
posłów do Parlamentu złoży taki wniosek. Wniosek taki musi zostać złożony przed 
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rozpoczęciem głosowania.

Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej jedna piąta posłów do Parlamentu złoży 
wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania, Parlament jest zobowiązany przeprowadzić 
takie głosowanie.

3. Wniosek o głosowanie tajne ma pierwszeństwo przed wnioskiem o głosowanie imienne.

4. Wyniki głosowania tajnego oblicza dwóch do sześciu posłów wybranych w drodze 
losowania.

W przypadku głosowania określonego w ust. 1 liczenia głosów nie mogą dokonywać kandydaci.

Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu tajnym, są rejestrowane w protokole 
posiedzenia, na którym odbyło się głosowanie.

Artykuł 198
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

1. Na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących Parlament powołuje stałe 
delegacje międzyparlamentarne, ustala ich charakter oraz liczbę członków w zależności od 
zakresu ich działalności. Członkowie delegacji na okres kadencji parlamentarnej wybierani są 
podczas pierwszej lub drugiej sesji miesięcznej nowo wybranego Parlamentu. 

2. Wybór członków delegacji odbywa się po przedstawieniu Konferencji Przewodniczących 
kandydatów przez grupy polityczne oraz przez posłów niezrzeszonych. Konferencja 
Przewodniczących przedkłada Parlamentowi propozycje uwzględniające, w miarę możliwości, 
potrzebę zapewnienia sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich oraz opcji 
politycznych. Stosuje się przepisy art. 186 ust. 2, 3 5 i 6. 

3. Prezydia delegacji są powoływane z zastosowaniem procedury ustanowionej dla komisji 
stałych, zgodnie z art. 191. 

4. Ogólne kompetencje poszczególnych delegacji są określane przez Parlament, który może 
je w każdej chwili rozszerzyć lub ograniczyć. 

5. Postanowienia wykonawcze dotyczące działalności delegacji są wydawane przez 
Konferencję Przewodniczących na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących 
Delegacji. 

6. Przewodniczący delegacji składa sprawozdanie z jej prac komisji właściwej do spraw 
zagranicznych i bezpieczeństwa. 

7. Przewodniczący delegacji ma możliwość wypowiedzenia się przed komisją, jeśli
w porządku dziennym jest punkt dotyczący zakresu kompetencji delegacji. Ma to zastosowanie 
również podczas posiedzeń delegacji do przewodniczącego lub sprawozdawcy tej komisji.



Artykuł 200
Wspólne komisje parlamentarne

1. Parlament może powoływać wspólne komisje parlamentarne z parlamentami państw 
stowarzyszonych ze Wspólnotą lub parlamentami państw, z którymi zostały rozpoczęte 
negocjacje akcesyjne. 

Komisje te mogą sporządzać zalecenia pod adresem reprezentowanych w nich parlamentów. 
Zalecenia skierowane do Parlamentu Europejskiego są przekazywane właściwej komisji, która 
przedstawia propozycje działań wynikających z otrzymanych zaleceń.

2. Ogólny zakres kompetencji poszczególnych wspólnych komisji parlamentarnych jest 
określany przez Parlament Europejski oraz przez umowy z państwami trzecimi.

3. Działalność wspólnych komisji parlamentarnych jest regulowana przez procedury 
przewidziane w danej umowie. Opierają się one na zasadzie równej reprezentacji delegacji 
Parlamentu Europejskiego i parlamentu partnerskiego.

4. Wspólne komisje parlamentarne przyjmują swój regulamin i przedkładają go do 
zatwierdzenia przez Prezydium Parlamentu Europejskiego oraz parlamentu partnerskiego. 

5. Wybór członków delegacji Parlamentu Europejskiego do wspólnych komisji 
parlamentarnych, jak również powoływanie prezydiów tych delegacji, odbywają się według 
procedury ustalonej dla delegacji międzyparlamentarnych. 
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ZAŁĄCZNIK I

Przepisy wykonawcze do art. 9 ust. 1 – przejrzystość i korzyści finansowe posłów

Artykuł 1
1. Poseł, który ma bezpośredni interes finansowy w sprawie będącej przedmiotem dyskusji, 
zgłasza ustnie ten fakt zanim zabierze głos przed Parlamentem lub jednym z jego organów albo 
jeżeli zostanie wyznaczony na sprawozdawcę.

2. Przed oficjalnym objęciem mandatu w Parlamencie lub w jednym z jego organów, 
zgodnie z art. 13, 191 lub art. 198 ust. 2 Regulaminu, lub też przed wzięciem udziału
w oficjalnej delegacji, zgodnie z art. 68 lub art. 198 ust. 2 Regulaminu, poseł jest zobowiązany 
do należytego wypełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 2.

Artykuł 2
Kwestorzy prowadzą rejestr, w którym posłowie składają osobiste szczegółowe oświadczenia 
dotyczące:

a) ich działalności zawodowej oraz każdej innej funkcji lub działalności, z tytułu której 
otrzymują wynagrodzenie,

b) wszelkich pobieranych przez nich wynagrodzeń z tytułu pełnienia mandatu w innym 
parlamencie,

c) wsparcia finansowego w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu, niezależnego od 
środków przyznanych przez Parlament, udzielonego im w ramach działalności politycznej przez 
osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób.

W czasie wykonywania mandatu posłowie wstrzymują się od przyjmowania prezentów lub 
czerpania innych korzyści.

Oświadczenia do rejestru są składane na osobistą odpowiedzialność posłów i muszą być co roku 
aktualizowane.

Prezydium może okresowo sporządzać spis danych, które należy jego zdaniem ująć w rejestrze.

Jeżeli po otrzymaniu stosownego wezwania poseł nie wywiąże się z obowiązku złożenia 
oświadczenia określonego literach a) i b), przewodniczący wzywa go ponownie do złożenia 
takiego oświadczenia w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli poseł nie złoży oświadczenia w tym 
terminie, jego nazwisko wraz z adnotacją o dopuszczeniu się uchybienia zamieszcza się
w protokole z pierwszego dnia każdej sesji miesięcznej następującej po przekroczeniu terminu.
Jeśli po opublikowaniu adnotacji o uchybieniu poseł nadal odmawia złożenia oświadczenia, 
przewodniczący stosuje postanowienia art. 153 Regulaminu w celu zawieszenia go w pełnieniu 
funkcji.

Prezydia zespołów poselskich, zarówno międzypartyjnych jak i innych nieformalnych grup 
poselskich, mają obowiązek składania oświadczeń dotyczących każdego rodzaju wsparcia, czy 
to w formie pieniężnej, czy w innej postaci (np. wykonywania prac sekretarskich), które, o ile 



zostało udzielone posłowi indywidualnie, należy zgłosić na mocy niniejszego artykułu.

Kwestorzy są zobowiązani do prowadzenia rejestru i ustalania zasad zgłaszania przez 
wymienione zespoły oświadczeń dotyczących każdego rodzaju wsparcia z zewnątrz.


