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Cel niniejszego dokumentu
Dnia 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat z Lizbony.

Nowe postanowienia mają zarówno zastosowanie horyzontalne w przypadku wszystkich 
obszarów polityki, jak i charakter sektorowy w odniesieniu do polityki spójności.

Nowe zasady oznaczają konieczność poważnego rozważenia sposobu postępowania 
w przypadku omawianego obecnie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia ogólnego 
oraz uzyskania całkowitej pewności co do możliwości i ograniczeń, które będą związane 
z pracami nad tą sprawą w następnych miesiącach.

Ze względów przejrzystości i dla jasności sprawozdawca za przydatne uważa zatem 
przedstawienie komisji aktualnej sytuacji i ostatnich zmian dotyczących tej sprawy.

Informacje ogólne
Wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony nową podstawą prawną przyjęcia lub zmian 
rozporządzenia ogólnego staje się art. 177 TFUE (dawny art. 161 TWE), a stosowana
procedura zmienia się z procedury zgody na zwykłą procedurę prawodawczą.
Zmiana ta powoduje bardzo konkretne i bezpośrednie skutki pod względem koniecznych 
kroków proceduralnych oraz nowych uprawnień, które w tej dziedzinie przysługują 
Parlamentowi.

Pozycja Parlamentu Europejskiego w negocjacjach w tej sprawie zmienia się radykalnie, 
zważywszy na to, że zostaje ona zrównana z pozycją Rady, a jeżeli Parlament zechce, ma 
prawo zmienić wniosek Komisji.
Sprawozdawca jest zdania, że na mocy nowych postanowień Parlament może i powinien 
ostatecznie odgrywać bardziej aktywną rolę, której wielokrotnie się domagał w przeszłości, 
lecz której nie mógł pełnić ze względu na trudności wynikające z ram prawnych.

Kwestie otwarte...
W ostatnich miesiącach komisja trzykrotnie umieszczała przedmiotową sprawę w swoim 
porządku dziennym, chociaż Rada nie skierowała jej do Parlamentu z powodu braku 
porozumienia politycznego.
Uczyniono to w jak najlepszej wierze w celu osiągnięcia postępów w debacie i przygotowania 
się do działania po oficjalnym zasięgnięciu opinii Parlamentu.
1 grudnia automatycznie spowodował objęcie przedmiotowej sprawy procedurą współdecyzji.

Rodzi to wątpliwości natury prawnej i praktycznej, które należy pilnie wyjaśnić, aby 
prowadzić dalsze prace.

1. Po pierwsze, konieczne jest sprecyzowanie terminu oficjalnego zasięgnięcia opinii 
Parlamentu w przedmiotowej sprawie. Komisja ogłosiła, że zamierza przekazać 
tzw. „wspólny komunikat” wraz z listą wszystkich wniosków do rozpatrzenia, które 
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podlegają nowym postanowieniom i których dotyczy zmiana procedury przyjmowania. 
Do tego czasu w komisji nie mogą się jednak rozpocząć oficjalne prace.

2. Po drugie, nie jest jasne, który wniosek zostanie faktycznie przekazany, a zatem 
będzie stanowić podstawę prac komisji – albo pierwotny tekst zatwierdzony przez 
Komisję dnia 22 lipca 2009 r., albo nowy wniosek uwzględniający porozumienie 
osiągnięte w COREPER dnia 20 listopada.

3. Ponadto nowy traktat przewiduje, że wniosek zostaje przesłany równocześnie Radzie 
i Parlamentowi oraz parlamentom narodowym 27 państw członkowskich, które będą 
miały osiem tygodni na przekazanie swojej opinii w sprawie zgodności wniosku 
z zasadą pomocniczości. Na tym etapie Komisja i Parlament różnie interpretują to, czy 
przekazanie takie jest konieczne w przypadku wniosków pozostających do 
rozpatrzenia. Chociaż opinie parlamentów narodowych nie mają charakteru 
wiążącego, w tym okresie ani Rada, ani Parlament nie może przyjąć formalnego 
porozumienia. Sprawą najwyższej wagi jest zatem wspólny sposób interpretacji tej 
kwestii w celu uniknięcia zastrzeżeń prawnych co do zasadności procedury na 
późniejszym etapie.

4. Wreszcie, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych poruszyła kwestię konfliktu 
kompetencji w przedmiotowej sprawie i do Konferencji Przewodniczących Komisji 
wpłynął wniosek o przydzielenie jej w całości komisji EMPL lub – alternatywnie –
zastosowanie procedury przewidzianej art. 50 Regulaminu PE (zaangażowana 
komisja).

...oraz dalsze kroki
Po wyjaśnieniu wszystkich tych kwestii i należytym zasięgnięciu opinii Parlamentu 
rozpoczną się prace nad przedmiotem sprawy. Warunkiem wstępnym jest jednak 
rozstrzygnięcie konfliktu kompetencji między komisjami EMPL i REGI.
Przedstawienie projektu sprawozdania na posiedzeniu komisji REGI w styczniu będzie 
zatem zależeć głównie od decyzji Konferencji Przewodniczących Komisji w tej kwestii.
W razie utrzymujących się wątpliwości sprawozdawca przedstawi w styczniu drugi 
dokument roboczy zawierający szczegółową analizę treści wniosku, która, miejmy 
nadzieję, będzie wówczas jasna.


