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VII KADENCJA (2009-2014) 

LIPIEC 2009 r.

POSIEDZENIA INAUGURACYJNE KOMISJI PARLAMENTARNYCH

ARTYKUŁY REGULAMINU DOTYCZĄCE POSIEDZEŃ INAUGURACYJNYCH 
KOMISJI PALRAMENTARNYCH

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.

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 
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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.
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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 
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 186

Skład komisji

1. Po wyznaczeniu kandydatów przez grupy polityczne oraz posłów niezrzeszonych 
dokonuje się wyboru członków komisji i komisji śledczych. Konferencja Przewodniczących 
przedstawia kandydatury Parlamentowi. Skład komisji odzwierciedla w miarę możliwości skład 
Parlamentu.

Posłowie, którzy zmienili grupę polityczną, zachowują zajmowane przez nich miejsca 
w komisjach parlamentarnych do końca dwuipółrocznego mandatu. Jeżeli jednak zmiana grupy 
politycznej przez jednego z posłów zakłóca równowagę w zakresie reprezentacji różnych opcji 
politycznych w danej komisji, Konferencja Przewodniczących powinna przedstawić, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w ustępie 1 zdanie drugie, nowe propozycje składu tej komisji przy 
zachowaniu indywidualnych praw danego posła.

Zasada proporcjonalności między grupami politycznymi nie powinna powodować odejścia od 
najbardziej odpowiedniej ogólnej liczby. Jeżeli jedna z grup postanowi nie zajmować miejsc 
w danej komisji, miejsca te pozostają nieobsadzone, a liczba członków komisji zmniejsza się 
odpowiednio. Wymiana miejsc między grupami politycznym jest niedozwolona.

2. Poprawki do propozycji Konferencji Przewodniczących są dopuszczalne pod 
warunkiem, że zgłosi je co najmniej czterdziestu posłów. Decyzję dotyczącą poprawek 
Parlament podejmuje w głosowaniu tajnym.

3. Za wybranych uznaje się posłów, których nazwiska figurują w propozycjach Konferencji 
Przewodniczących, ewentualnie zmienionych zgodnie z ust. 2.

4. Jeżeli grupa polityczna nie przedstawi zgodnie z ust. 1 kandydatów do komisji śledczej 
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w terminie wyznaczonym przez Konferencję Przewodniczących, Konferencja przedstawia 
Parlamentowi jedynie kandydatury zgłoszone w terminie.

5. Jeżeli pojawią się wakaty, Konferencja Przewodniczących może podjąć tymczasową 
decyzję o zastąpieniu członków komisji za zgodą posłów, którzy mają objąć wakaty, oraz 
z uwzględnieniem postanowień ust. 1.

6. Zmiany te podlegają zatwierdzeniu przez Parlament na następnym posiedzeniu.

Artykuł 187 
Zastępcy członków komisji

1. Grupy polityczne i posłowie niezrzeszeni mogą wyznaczyć do każdej komisji stałych 
zastępców w tej samej liczbie, co liczba członków z poszczególnych grup politycznych oraz 
posłów niezrzeszonych w danej komisji. Należy poinformować o tym przewodniczącego. Stali 
zastępcy są uprawnieni do uczestnictwa w posiedzeniach komisji, zabierania głosu oraz do 
głosowania w razie nieobecności członka komisji.

2. Ponadto w razie nieobecności członka komisji oraz jeżeli nie wyznaczono jego stałych 
zastępców lub są oni nieobecni, członek komisji może wyznaczyć do zastępowania go na 
posiedzeniach innego posła z tej samej grupy politycznej z prawem do głosowania. Nazwisko 
zastępcy należy podać do wiadomości przewodniczącego komisji przed rozpoczęciem 
głosowania.

Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do posłów niezrzeszonych.

Uprzedniego zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 2 ostatnie zdanie, należy dokonać przed 
końcem debaty lub przed rozpoczęciem głosowania nad punktem (punktami) obrad, 
w odniesieniu do których członek komisji wyznaczył zastępcę.

* * *

Powyższe postanowienia koncentrują się wokół dwóch jasno określonych w tekście zasad:

– grupa polityczna nie może mieć w danej komisji większej liczby stałych 
zastępców niż członków;

– stałych zastępców członków komisji mogą powoływać wyłącznie grupy 
polityczne, pod tym tylko warunkiem, że poinformują o tym przewodniczącego 
Parlamentu.

Podsumowując:

– status stałego zastępcy zależy jedynie od przynależności do danej grupy 
politycznej;

– jeśli zmianie ulega liczba członków komisji reprezentujących w niej daną grupę 
polityczną, takiej samej zmianie ulega maksymalna liczba stałych zastępców, 
których grupa ta może powołać;

– jeżeli poseł zmienia grupę polityczną, nie może on zachować funkcji stałego 
zastępcy, powierzonej mu przez poprzednią grupę;

– członek komisji nie może w żadnym wypadku zastępować innego jej członka, 
należącego do innej grupy politycznej.
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Artykuł 190
Podkomisje

1. Za uprzednią zgodą Konferencji Przewodniczących każda komisja stała lub tymczasowa 
w celu lepszej organizacji prac może powołać w swoim obrębie jedną lub kilka podkomisji, 
określając ich skład w rozumieniu art. 186 oraz kompetencje. Podkomisje składają 
sprawozdania komisji, która je powołała.

2. Procedurę przyjętą dla komisji stosuje się do podkomisji.

3. Zastępcy mogą zasiadać w podkomisjach na tych samych warunkach, jakie obowiązują 
w odniesieniu do komisji.

4. Powyższe postanowienia powinny być stosowane tak, aby zapewnić stosunek zależności 
między podkomisją a komisją, w obrębie której została ona powołana. W tym celu wszyscy 
członkowie podkomisji są wybierani spośród członków komisji głównej.

Artykuł 191 
Prezydium komisji

1. Na pierwszym posiedzeniu komisji po wybraniu jej członków zgodnie z art. 186 komisja 
wybiera przewodniczącego oraz, w odrębnych głosowaniach, jednego, dwóch lub trzech 
wiceprzewodniczących, którzy stanowią prezydium komisji.

Niniejszy przepis nie zabrania przewodniczącemu komisji głównej włączać przewodniczących 
podkomisji do prac prezydium lub zezwalać im na przewodniczenie debatom dotyczącym kwestii 
należących do kompetencji danej podkomisji – a wręcz na to zezwala – pod warunkiem, że taki 
sposób postępowania zostanie poddany pod rozważenie prezydium w pełnym składzie oraz że 
zostanie przez nie zatwierdzony. 

2. Jeżeli liczba kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia, można dokonać 
wyboru przez aklamację.

W przeciwnym przypadku lub na wniosek jednej szóstej członków komisji wyboru dokonuje się 
w głosowaniu tajnym.

W przypadku tylko jednej kandydatury wyboru dokonuje się bezwzględną większością 
oddanych głosów, do których zalicza się głosy „za” i głosy „przeciw”.

W przypadku kilku kandydatur w pierwszej turze wyborów wybrany zostaje kandydat, który 
otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów, określoną w poprzednim akapicie. 
W drugiej turze wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Przy 
równej liczbie głosów wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

Jeżeli niezbędna jest druga tura wyborów, można zgłosić nowe kandydatury.

Artykuł 195 
Głosowanie w komisji

1. Każdy poseł może złożyć poprawki do rozpatrzenia w komisji.
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2. Głosowanie w komisji jest ważne, jeżeli jedna czwarta jej członków jest faktycznie 
obecna. Jeżeli jednak jedna szósta członków komisji złoży taki wniosek przed rozpoczęciem 
głosowania, jest ono ważne, gdy uczestniczy w nim większość członków komisji.

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

4. Przewodniczący komisji bierze udział w debatach i głosowaniu bez głosu 
rozstrzygającego.

5. W świetle złożonych poprawek komisja, zamiast przystąpić do głosowania, może 
zwrócić się do sprawozdawcy o przedstawienie nowego projektu uwzględniającego możliwie 
jak największą liczbę poprawek. W takim przypadku wyznacza się nowy termin składania 
poprawek do danego projektu.

Artykuł 196 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuły 12, 13, 14, 18, 36 do 44, 148, art. 149 ust. 2 i 10, art. 152, 154, 156 do 159, 161, art. 
163 ust. 1, art. 164, 165, 168, 169, 171 do 174, 177 i art. 178 mają zastosowanie odpowiednio 
do posiedzeń komisji.
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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.


