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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących propozycji:

Poprawki

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja powinna 
zasadniczo podjąć decyzję większością 
głosów swoich członków i przyjąć mandat, 
kierunki lub priorytety.

2. Jeżeli właściwa komisja uzna za 
stosowne przystąpienie do negocjacji w 
następstwie przyjęcia sprawozdania w 
komisji, podejmuje ona decyzję 
o rozpoczęciu negocjacji większością 
głosów swoich członków, odrębnie dla 
każdej stosownej procedury 
ustawodawczej. Mandat negocjacyjny 
opiera się na sprawozdaniu przyjętym w 
komisji do czasu zastąpienia go innym 
mandatem przyjętym przez komisję albo 
na posiedzeniu plenarnym.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. W skład zespołu negocjacyjnego 
wchodzą niezmiennie przewodniczący, 
sprawozdawca i wszyscy 
kontrsprawozdawcy, przy czym
zagwarantowana jest reprezentacja 
wszystkich grup politycznych. Należy 
unikać udziału innych osób w zastępstwie, 
choć może to mieć miejsce w razie 
konieczności, podobnie jak udział 
dodatkowych uczestników w szczególnych 
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okolicznościach, takich jak negocjacje w 
sprawie pakietów.
Przewodniczący przewodniczy 
posiedzeniom trójstronnym, dopilnowuje, 
by stosowano właściwe procedury, a w 
razie potrzeby prowadzi negocjacje w 
sprawach międzyinstytucjonalnych, takich 
jak te zawarte w ustaleniach 
międzyinstytucjonalnych lub w 
porównywalnych dokumentach 
poszczególnych komisji. Sprawozdawca 
prowadzi negocjacje w merytorycznych 
kwestiach ustawodawczych. 
Sprawozdawca nie reprezentuje 
stanowiska swojej grupy politycznej, lecz 
stanowisko komisji.

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2b. Decyzję o rozpoczęciu negocjacji w 
pierwszym czytaniu, o której mowa w 
ust. 2, przekazuje się przewodniczącemu i 
rozpowszechnia wśród wszystkich posłów. 
Przewodniczący ogłasza tę decyzję 
podczas otwarcia sesji miesięcznej 
następującej po przyjęciu tej decyzji przez 
właściwą komisję.

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2c. Rozpatrzenie sprawy wraz z 
głosowaniem, a w razie potrzeby wraz z 
debatą, nad rozpoczęciem negocjacji w 
pierwszym czytaniu zostaje wpisane do 
projektu porządku obrad następnej sesji 
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miesięcznej, jeżeli:
– co najmniej 40 posłów lub dwie grupy 
polityczne wystąpią o to w ciągu 48 godzin 
od ogłoszenia decyzji lub
– Konferencja Przewodniczących 
postanowi tak na swoim posiedzeniu 
zwyczajnym po ogłoszeniu decyzji.
W przeciwnym razie decyzję o rozpoczęciu 
negocjacji uważa się za zatwierdzoną po 
jej ogłoszeniu.
W pilnych przypadkach posiedzenia 
trójstronne mogą się odbywać przed 
ogłoszeniem decyzji.

Poprawka 5

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2d. Wszyscy członkowie zespołu 
negocjacyjnego otrzymują wszelkie 
dokumenty, w tym pisemne projekty i 
dokumenty robocze. Dokumenty do debaty 
na posiedzeniu trójstronnym dostarcza się 
przed każdym posiedzeniem z co najmniej 
24-godzinnym wyprzedzeniem. Wszystkie 
pisemne projekty i dokumenty robocze 
rozpatrywane na posiedzeniu 
trójstronnym są udostępniane komisji, co 
jest możliwe odpowiednio za 
pośrednictwem grup.
Sprawozdawca z wyprzedzeniem 
powiadamia zespół negocjacyjny o 
wszelkich planowanych dwustronnych 
dyskusjach z udziałem Komisji lub 
prezydencji Rady, informuje o 
omówionych zagadnieniach i przekazuje 
wszelkie wnioski lub dokumenty. 
Negocjacje dwustronne nie mogą zastąpić 
negocjacji trójstronnych i nie mogą 
prowadzić do zawarcia jakiegokolwiek 
porozumienia.
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Przewodniczący oficjalnie informuje o 
postępach w negocjacjach trójstronnych, 
które odbyły się od czasu poprzedniego 
posiedzenia komisji. Jeżeli nastąpił istotny 
rozwój wypadków lub jeżeli konieczne jest 
ustalenie priorytetów, sprawozdawca i 
zespół negocjacyjny prowadzą debatę.
Jeżeli nastąpi istotny rozwój wypadków i 
okaże się, że nie ma możliwości zwołania 
posiedzenia komisji w odpowiednim 
czasie, zespół negocjacyjny przekazuje 
informacje koordynatorom komisji.
Wobec postępów w negocjacjach właściwa 
komisja może zaktualizować mandat.

Poprawka 6

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, w 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
ponowne konsultacje z komisją przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą, koordynatorzy 
właściwej komisji są o tym niezwłocznie 
informowani, a właściwej komisji 
przedstawia się wynik osiągniętego 
kompromisu. W razie braku sprzeciwu ze 
strony któregokolwiek z członków komisji 
właściwej komisja ta przekazuje 
uzgodniony tekst do rozpatrzenia 
Parlamentowi w formie sprawozdania lub 
poprawek kompromisowych, które mogą 
mieć postać tekstu skonsolidowanego.
Jeżeli jeden z członków komisji sprzeciwi 
się przedstawieniu uzgodnionego tekstu 
na posiedzeniu plenarnym, kwestię tę 
poddaje się pod głosowanie w komisji, 
przy czym decyzję w tej kwestii podejmuje 
się zwykłą większością głosów. 
Głosowanie można dodać do porządku 
obrad tego posiedzenia komisji.

Poprawka 7
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów art. 57 ust. 2, 
jeżeli na posiedzeniu plenarnym 
wystąpiono z wnioskiem w sprawie 
mandatu, lecz nie odbyło się końcowe 
głosowanie nad rezolucją ustawodawczą, 
właściwa komisja, grupa polityczna lub co 
najmniej 40 posłów mogą złożyć poprawki 
przed końcowym głosowaniem.

Poprawka 8

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3b. Jeżeli projekt aktu ustawodawczego 
jest rozpatrywany w ramach procedury 
obejmującej zaangażowane komisje 
zgodnie z art. 50 lub w ramach procedury 
obejmującej wspólne posiedzenia komisji 
zgodnie z art. 51, artykuły te stosuje się 
również do decyzji o rozpoczęciu 
negocjacji oraz do przebiegu tych 
negocjacji. Jeżeli zastosowanie ma art. 50, 
w razie braku porozumienia między 
zainteresowanymi komisjami decyzja 
komisji prowadzącej o otwarciu negocjacji 
jest nadrzędna, bez uszczerbku dla 
procedury, o której mowa w ust. 2a.
Jeżeli zastosowanie ma art. 51, w razie 
braku porozumienia między 
zainteresowanymi komisjami zasady 
rozpoczęcia i przebiegu takich negocjacji 
ustala przewodniczący Konferencji 
Przewodniczących Komisji zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie.
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