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Niniejszy informator został opracowany jako pomoc dla obserwatorów w pierwszych dniach
pobytu w Parlamencie Europejskim, zawiera praktyczne informacje oraz przepisy dotyczące
wykonywanego przez obserwatorów urzędu, jak również informacje o działalności Parlamentu
Europejskiego.  
 
Opracowanie to może wymagać aktualizacji w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych po
jego publikacji.  
 
W żadnym stopniu nie przesądza ono o zasadach, które będą miały zastosowanie wobec
nowych deputowanych do Parlamentu Europejskiego w następstwie przystąpienia nowych
państw do Unii Europejskiej.  
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Plan budynków Parlamentu Europejskiego 
 
Bruksela: 
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Strasburg : 
 
 
 

 
 
 
Budynek im. Louise Weiss składa się z sześciu stref 
 
 

 
 
Zobacz także http://www.europarl.ep.ec/abc/visit/visit_en.htm 
oraz http://www.europarl.ep.ec/addresses/parliament/default.htm 

http://www.europarl.ep.ec/abc/visit/visit_en.htm
http://www.europarl.ep.ec/addresses/parliament/default.htm
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PARLAMENT  EUROPEJSKI 

 
 

Adresy 
 
 
Bruksela:  rue Wiertz / Wiertzstraat 

 B - 1047 BRUXELLES / BRUSSEL 
 

  Tel. + 32 2 284 21 11 
  Faks + 32 2 284 90 75 
   + 32 2 284 90 77 

 
 
Strasburg:  allée du Printemps 

  B.P. 1024/F 
  F - 67070 STRASBURG CEDEX 

 
  Tel. + 33 3 88 17 40 01 
  Faks + 33 3 88 25 65 01 

 
 
Luksemburg:  Plateau de Kirchberg 

  B.P. 1601 
  L - 2929 LUXEMBOURG 

 
  Tel. + 352 43 00 1 
  Faks + 352 43 00 294 94 
   + 352 43 00 293 93 
   + 352 43 00 292 92 
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1. POCZĄTEK URZĘDOWANIA 

1.1. Przyjazd obserwatorów  
 

W związku z przyjazdem obserwatorów, w Brukseli i Strasburgu powstaje specjalna służba 
recepcyjna mająca służyć pomocą w pierwszych kontaktach obserwatorów z Parlamentem na 
początku ich kadencji. Każdy obserwator zostanie powiadomiony w języku ojczystym o 
formalnościach, których należy dopełnić i dokumentach, które należy przedłożyć w celu jak 
najsprawniejszego rozpoczęcia sprawowania swojej funkcji. 
 
Każdy obserwator otrzyma komplet dokumentacji umożliwiającej dostęp do różnych źródeł 
informacji w Parlamencie. 

 
1.2. Kwestionariusz osobowy 

 
Z chwilą przybycia do Parlamentu obserwatorzy zostaną poproszeni o wypełnienie 
kwestionariusza osobowego. 

 
1.3. Spotkanie informacyjne 

 
Sekretariat Generalny Parlamentu zorganizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich 
obserwatorów w celu wyjaśnienia zasad funkcjonowania PE. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Działalności Deputowanych 
Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego (Directorate-General for the Presidency, 
Members’ Activities Division) 

 
Bruksela  PHS 02A019  wewn. 44052  Faks 44951 
Strasburg  LOW H 00.056  wewn. 74622  Faks 79487 

 
 

2. STATUS OBSERWATORÓW 

2.1. Okres sprawowania urzędu 
 

Kadencja obserwatora rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Parlament Europejski 
zawiadomienia o jego nominacji przez dany parlament narodowy, wydanej w wyniku podpisania 
traktatu akcesyjnego. Kadencja obserwatora kończy się w momencie rzeczywistego 
przystąpienia do Unii kraju jego pochodzenia, tj. z dniem wejścia w życie traktatu akcesyjnego i 
zastąpienia  obserwatorów przez pełnoprawnych członków Parlamentu, a najpóźniej wraz z 
zakończeniem obecnej kadencji Parlamentu w 2004 roku. 

 
Urząd obserwatora wygasa także: 

 
- w przypadku śmierci, z dniem śmierci; 
 
- w przypadku rezygnacji; powinna ona zostać zgłoszona Przewodniczącemu Parlamentu albo 

przez ustępującego obserwatora, albo przez przewodniczącego danego parlamentu 
narodowego, z podaniem daty odejścia z urzędu, która nie powinna nastąpić później niż trzy 
miesiące po powiadomieniu.  

 
2.2.  Zmiana obserwatora 

 
W przypadku rezygnacji lub śmierci obserwatora, Przewodniczący PE zwraca się z prośbą do 
przewodniczącego właściwego parlamentu narodowego o mianowanie nowego obserwatora. 
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2.3. Przynależność obserwatorów do klubów parlamentarnych 
 

Obserwatorzy uczestniczą w pracach klubów parlamentarnych na zasadach ustalonych przez 
każdy z klubów; nie ma to jednak wpływu na oficjalną liczbę deputowanych w danym klubie. 

 
2.4. Prawo uczestnictwa w pracach Parlamentu 

 
Obserwatorzy z państw kandydujących mają prawo uczestniczyć w pracach Parlamentu na 
poniższych zasadach, przy czym udział obserwatorów nie ma konsekwencji prawnych dla 
przebiegu prac i powziętych w ich trakcie  postanowień; 

 
(a) prawo do obecności na posiedzeniach plenarnych z własnym miejscem na sali obrad, bez 

prawa do zabierania głosu, głosowania, ani wybieralności; 
 
(b) prawo uczestnictwa w pracach komisji parlamentarnych i delegacjach 

międzyparlamentarnych, do których obserwatorzy zostali wytypowani przez ich kluby 
parlamentarne, z prawem do zabierania głosu,1 lecz bez prawa do głosowania ani 
wybieralności.  O ile komisja nie postanowi inaczej, obserwatorzy mogą również być obecni 
na spotkaniach komisji, których nie są członkami, jednak bez prawa do uczestnictwa w jej 
obradach. Należy podkreślić, że chodzi tu wyłącznie o uczestnictwo w pracach tych organów 
w miejscach pracy Parlamentu;  

 
(c) Możliwość przedkładania tekstów organom parlamentarnym jest zastrzeżona dla 

deputowanych do PE.  Obserwatorzy, którzy pragną przedłożyć tekst organowi parlamentu, 
w którego pracach uczestniczą, muszą zrobić to za pośrednictwem przewodniczącego 
danego organu i za jego zgodą, zależnie od kalendarza prac i obciążenia pracą danego 
organu; 

 
(d) W miarę możliwości związanych z zatrudnianiem kolejnych tłumaczy pisemnych i tłumaczy 

konferencyjnych, zostanie udostępniona pomoc językowa.  Wprowadzony będzie program 
tłumaczący do dokumentów przydatnych dla obserwatorów. 

 
(e) Obowiązki spoczywające na deputowanych zgodnie z Regulaminem i wynikającymi z niego 

przepisami w zakresie zasad bezpieczeństwa i porządku stosują się także do obserwatorów. 
 
 

3. ŚWIADCZENIA FINANSOWE 
 

Obserwator ma prawo do zwrotu kosztów podróży i diet na te dni, w których uczestniczy w sesjach 
plenarnych i zebraniach komisji, delegacji i grup politycznych w miejscach pracy Parlamentu i w 
posiedzeniach grup politycznych, odbywających się poza tymi miejscami za zgodą Konferencji 
Przewodniczących. Musi udokumentować swój udział poprzez złożenie podpisu na liście obecności 
dostępnej w tym celu w sali zebrań lub, w trakcie sesji częściowych, w sali posiedzeń plenarnych. 

 
3.1. Koszty podróży 

 
Jeśli obserwator uczestniczy w jednym ze spotkań wspomnianych wyżej, poniesione przez 
niego faktyczne koszty podróży zostaną zwrócone zgodnie z zasadą „jedna podróż tygodniowo 
w obie strony”najkrótszą drogą ze stolicy państwa, które reprezentuje do miejsca pracy PE, 
zgodnie z następującymi uzgodnieniami:  

 
(a) samolot: po przedstawieniu biletu lotniczego i karty pokładowej (boarding pass) zwrot 

rzeczywistych kosztów do wysokości ceny biletu klasy ekonomicznej YY na trasie pomiędzy 
lotniskiem obsługującym stolicę państwa, które reprezentuje a lotniskiem obsługującym 
miejsce pracy Parlamentu. 

                                                      
1 Regulamin, art. 166, ustęp 2: „Specjalną decyzją komisji, każda inna osoba może być zaproszona do udziału w 
zebraniu i do zabierania głosu”.  
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W odpowiednio uzasadnionych przypadkach obserwator może skorzystać z innego lotniska, 
niż obsługujące stolicę kraju, który reprezentuje.  W takiej sytuacji, po przedstawieniu biletu 
lotniczego i karty pokładowej koszty, które faktycznie zostały poniesione, zostaną zwrócone 
do wysokości ceny biletu w klasie ekonomicznej YY pomiędzy stolicą kraju, który obserwator 
reprezentuje a miejscem pracy Parlamentu; 

  
(b) pociąg: po przedstawieniu biletu kolejowego, zwrot faktycznie poniesionych kosztów biletu 

kolejowego do wysokości ceny biletu kolejowego pierwszej klasy, plus wszelkich dopłat 
pomiędzy stacją kolejową obsługującą stolicę kraju, który obserwator reprezentuje a 
miejscem pracy Parlamentu, 

 
(c) inne środki transportu: po przedstawieniu dokumentów potwierdzających przejazd, zwrot 

rzeczywistych kosztów, do wysokości ceny biletu lotniczego klasy ekonomicznej YY, za 
przejazd ze stolicy kraju, który obserwator reprezentuje do miejsca pracy Parlamentu, 

 
lub 
 
na podstawie honorowego oświadczenia na piśmie o przebytej trasie i wykorzystanym środku 
transportu obserwator otrzyma ryczałtową kwotę w wysokości 0.27 euro za kilometr, obliczoną 
na podstawie odległości drogowej pomiędzy stolicą kraju, który reprezentuje a miejscem pracy 
Parlamentu; żadne dodatkowe koszty nie zostaną rozliczone.  Wysokość ryczałtu nie może 
przekroczyć ceny biletu lotniczego klasy ekonomicznej YY na trasie pomiędzy stolicą kraju, 
który obserwator reprezentuje a miejscem pracy Parlamentu. 

 
Podróż może odbywać się za pomocą kilku środków transportu.  Zwrot kosztów podróży 
dokonywany jest zgodnie z rozwiązaniem przyjętym dla każdego środka transportu, lecz 
zwracana kwota nie może przekroczyć kosztów biletu lotniczego klasy ekonomicznej YY na 
trasie pomiędzy stolicą kraju, który obserwator reprezentuje a miejscem pracy Parlamentu. 
 
Te same przepisy maja zastosowanie, mutatis mutandis, do przejazdów pomiędzy stolicą 
państwa, które obserwator reprezentuje a miejscem spotkania grupy politycznej, gdyby takie 
spotkanie odbywało się poza miejscami pracy (PE), za zgodą Konferencji Przewodniczących. 
 
Obserwator może zwrócić się do Działu Kierowców (Drivers’ Service) o służbowy samochód na 
przejazdy pomiędzy siedziba Parlamentu a lotniskiem lub dworcem kolejowym, na który 
przybywa lub z którego odjeżdża. W przypadku, gdy nie ma wolnego samochodu służbowego 
Dział Kierowców zapewni taksówkę.  Można wystąpić o zwrot kosztów przejazdu taksówką do 
Działu Diet Parlamentarnych (Members’ Allowances Service) po przedstawieniu prawidłowo 
datowanego dokumentu pomocniczego, podstemplowanego przez Dział Kierowców. 
 
Dział Kierowców:  
 
Bruksela  ASP Lobby D - parter     wewn. 42021/42022   Faks 49003 
Strasburg  LOW - I  piętro  wewn. 75099/75037   Faks 79943 

 
3.2. Diety z  tytułu pobytu 

 
Obserwator ma prawo do ryczałtowej diety równej dietom deputowanych do PE za każdy dzień 
udziału w sesjach plenarnych lub posiedzeniach komisji, delegacji lub klubów parlamentarnych 
w miejscach pracy Parlamentu. Diety te mają na celu pokrycie kosztów zakwaterowania i 
wyżywienia oraz wszelkich innych wydatków związanych z pobytem obserwatora. Diety mogą 
być także wypłacane w związku z uczestnictwem w posiedzeniach klubów parlamentarnych 
organizowanych poza miejscami pracy Parlamentu za zgodą Konferencji Przewodniczących.  

 



PRZEWODNIK DLA OBSERWATORÓW  
 
 

 
 10 PE 324.850/BUR/CPG/REV2  

  PL  

3.3. Dział Diet Parlamentarnych 
 

Zwrot kosztów dokonywany jest poprzez przelew bankowy w euro. W razie potrzeby dalszych 
informacji, biuro ds. świadczeń finansowych dla parlamentarzystów (Members’ Allowances 
Service) pozostaje do dyspozycji obserwatorów: 

 
Bruksela  ASP 03H342  wewn. 46373 
Strasburg  LOW T02050   wewn. 74410 

 
3.4. Ubezpieczenie 

 
Parlament nie zawarł specjalnej polisy ubezpieczeniowej na rzecz obserwatorów.  Jeśli 
obserwator korzysta z polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub nieszczęśliwego 
wypadku wykupionej przez  macierzysty parlament i ważnej na czas oficjalnych wyjazdów za 
granicę, w nagłych przypadkach Parlament może wypłacić zaliczkę na  poczet niektórych 
wydatków medycznych, za zgodą macierzystego parlamentu lub  ubezpieczyciela. 
 
Bruksela  ASP 03H255  wewn. 42193 
Strasburg  LOW T02058   wewn. 74629 

 
 

4. DOSTĘP DO INFORMACJI 

4.1. Udostępnianie dokumentów 
 

Oprócz dokumentów udostępnianych w formie elektronicznej (http://www.europarl.ep.ec), 
służby ogólne rozprowadzają w formie drukowanej dokumenty robocze i oficjalne dokumenty 
Parlamentu, jak również dokumenty Komisji, Rady i innych instytucji i organów UE dotyczące 
aktualnie prowadzonych spraw lub przydatne w pracach deputowanych i organów 
parlamentarnych. Dokumenty te są dostępne w językach urzędowych Unii. Ich 
rozpowszechnianie odbywa się zgodnie w zaleceniami wydanymi przez Kolegium Kwestorów 
(College of Quaestors). Dokumenty są dostarczane: 

 
- do skrzynek obserwatorów, znajdujących się w punktach dystrybucji w Brukseli i Strasburgu; 
- w formie dokumentacji przygotowywanej na spotkania komisji i organów Parlamentu, i 

rozprowadzanej następnie na tych spotkaniach; 
- za pośrednictwem klubów parlamentarnych. 

 
Dokumenty oficjalne są również dostępne na żądanie w punktach dystrybucji znajdujących się 
w pobliżu sali posiedzeń: 

 
Bruksela   ASP, III  piętro 
Strasburg   LOW, I  piętro. 

 
4.2. Dokumenty oficjalne 

 
Wszystkie oficjalne dokumenty Parlamentu są tłumaczone na języki oficjalne Unii, publikowane i 
rozprowadzane w formie elektronicznej i drukowanej.  Usługi te są zasadniczo zapewniane 
przez Dyrekcję ds. Publikacji i Dystrybucji Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń i Usług Ogólnych  
(Directorate-General for Translation and General Services, Directorate for Publishing and 
Distribution). 
 
Dokumenty te obejmują teksty opracowane przez komisje i delegacje, projekty rezolucji, 
zapytań poselskich, dokumentów posiedzeń (porządek dzienny, protokoły, sprawozdania z 
obrad) Regulaminu i pisemnych zapytań do Rady i Komisji. 
 
Dokumenty przedstawione Parlamentowi przez inne instytucje (propozycje Komisji, wspólne 
stanowiska, projekty wspólne, opinie Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, Komitetu 
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Regionów lub Trybunału Obrachunkowego, odpowiedzi Rady i Komisji na pisemne zapytania 
członków Parlamentu itd.) są również rozprowadzane w postaci drukowanej i elektronicznej. 

 
Dokumenty z sesji są publikowane w trzech seriach, pozwalających je łatwo rozróżnić:  
 
- Seria A: dokumenty komisji parlamentarnych; 
- Seria B: inicjatywy parlamentarne (projekty rezolucji i propozycje zaleceń, zapytania 

ustne, itd.); 
- Seria C:  dokumenty innych instytucji. 

 
4.3. Dostęp do dokumentów poufnych 

 
Zgodnie ze zobowiązaniami Parlamentu wynikającymi z zawartych umów 
międzyinstytucjonalnych, obserwatorzy nie mogą uczestniczyć w pracach nad dokumentami 
poufnymi przekazanymi do Parlamentu (Załącznik VII do Regulaminu). 

 
4.4. Dokumentacja „on-line”  

 
Sekretariat Generalny Parlamentu oferuje serwisy informatyczne umożliwiające dostęp do 
informacji i dokumentacji on-line zgromadzonych na serwerze EUROPARL, dostępnym pod 
następującymi adresami: 

  
- w Intranecie (http://www.europarl.ep.ec/), 
- w Internecie (http://www.europarl.eu.int/). 

 
Poza ogólnymi informacjami o Parlamencie i jego służbach administracyjnych, listą członków, 
urzędników i obserwatorów, linkami do witryn innych instytucji, organów i agencji unijnych, 
klubów parlamentarnych i urzędów przedstawicielskich, witryna EUROPARL umożliwia dostęp 
do informacji i dokumentów, takich jak: 

 
- kalendarz i porządek obrad posiedzeń plenarnych, posiedzeń komisji, spotkań delegacji 

międzyparlamentarnych i posiedzeń otwartych: 
- informacje niezbędne do śledzenia przebiegu sesji plenarnych, 
- projekty sprawozdań poddawane pod dyskusję w komisjach parlamentarnych i 

sprawozdania przedstawiane na sesjach plenarnych; 
- inne teksty oficjalne, przedstawiane na sesjach plenarnych, takie jak: inicjatywy 

parlamentarne, projekty rezolucji, poprawki; 
- teksty przyjęte na sesjach plenarnych (stanowiska, rezolucje, decyzje); 
- protokoły i stenogramy z obrad sesji plenarnych; 
- zapytania pisemne (uporządkowane wg Dzienników Urzędowych);  
- komunikaty prasowe; sprawozdania z działalności komisji parlamentarnych; 
- dostęp do serwisów niektórych agencji prasowych; 
- krótkie opisy zagadnień o szczególnym znaczeniu; 
- podstawowe dokumenty (traktaty, Regulamin Parlamentu); 
- zestawienia i opracowania tematyczne przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Badań 

(Directorate-General for Research); 
- dokumenty Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Państw Afryki, 

Karaibów i Pacyfiku i Unii Europejskiej (ACP - EU Joint Parliamentary Assembly); 
- działania Komisji Pojednawczej (Conciliation Committee). 

 
Strona EUROPARL zawiera linki do stron internetowych UE, w tym do serwisu Eurlex, który 
udostępnia najnowsze Dzienniki Urzędowe. 
 
Serwis pod nazwą Obserwatorium Legislacyjne (Legislative Observatory) pozwala śledzić 
stopień zaawansowania postępowań legislacyjnych. 

http://www.europarl.ep.ec/
http://www.europarl.eu.int/


PRZEWODNIK DLA OBSERWATORÓW  
 
 

 
 12 PE 324.850/BUR/CPG/REV2  

  PL  

4.5. Dokumenty prasowe 
 

Wydział Prasowy Dyrekcji Generalnej ds. Informacji i Public Relations (Directorate-General for 
Information and Public Relations, Press Division) wydaje szereg publikacji dotyczących 
działalności Parlamentu, przeznaczonych głównie dla dziennikarzy prasowych: 

 
- News Report (ang.) / Direct Agenda (fr.) 

Tygodnik, podaje informacje o wydarzeniach w nadchodzącym tygodniu; 
 
- Session News (ang.) / Info Session (fr.) 

Wydawane dwa razy dziennie w trakcie sesji częściowych; zawiera sprawozdania z 
przebiegu debat, szczegóły głosowań i streszczenia sprawozdań przyjmowanych na każdej 
sesji; na zakończenie każdej sesji częściowej ukazuje się publikacja zawierająca wszystkie 
komunikaty wydane  w trakcie jej trwania. 

 
- News Alert (ang.) / Direct Info (fr.) 

Dziennik, zajmuje się pracą i działaniami Parlamentu; 
 
- ACP-EU Joint Parliamentary Assembly - The Week (ang.) / Point ACP-UE (fr.) 

Wydawany dwa razy do roku w językach angielskim i francuskim, przedstawia zarys debat 
Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE  i streszczenia przyjętych sprawozdań 
i rezolucji. 

 
Ponadto: 

 
- na prośbę Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Parlamentu, przewodniczącego 

komisji parlamentarnej lub klubu parlamentarnego, może zostać dostarczona dokumentacja 
dotycząca danego zagadnienia w określonym okresie czasu; 

 
- kwartalnik poświęcony bieżącym sprawom europejskim, przygotowany we współpracy z 

biurami przedstawicielskimi i przeznaczony dla szerokiej rzeszy odbiorców. Zawiera 
informacje o rezolucjach przyjętych przez Parlament na sesjach plenarnych, o działaniach 
członków PE i projektach organizowanych w Państwach Członkowskich UE, recenzje z 
książek o tematyce europejskiej itd. 

 
4.6. Broszury i ulotki 

 
Wydział Publikacji i Imprez Informacyjnych Dyrekcji Generalnej ds. Informacji i Public Relations 
(Directorate-General for Information and Public Relation, Publications and Events Division) 
wydaje broszury i ulotki przeznaczone dla szerokiej rzeszy odbiorców. 
 
Publikacje te, ukazujące się w oficjalnych językach UE, są rozpowszechnianie przez biura 
przedstawicielskie i Wydział ds. Zwiedzających (Visits and Seminars Division).  Będą one 
stopniowo udostępniane także w językach krajów kandydujących. 
 

 

5. WARUNKI PRACY 

5.1. Pomoc 
 
Obsługą obserwatorów zajmie się personel pomocniczy klubu parlamentarnego, do którego 
należy obserwator.  Ponadto, w razie potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji, do 
dyspozycji obserwatorów pozostaje Sekretariat Generalny Parlamentu. 

 
5.2. Biura 

 
Obserwatorom zostanie oddanych do dyspozycji kilka tymczasowych biur, przystosowanych do 
użytkowania przez kilka osób. Biura będą przydzielane przez kluby parlamentarne przy 
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współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Administracyjnych (Directorate-General for 
Administration). Dodatkowo zostanie udostępnione jedno pomieszczenie na każdy kraj, które 
będzie pełniło funkcję biura łącznikowego z macierzystym parlamentem. 

 
5.2.1.  Usuwanie usterek 

 
Wszelkie zgłoszenia dotyczące usterek technicznych w biurach (oświetlenie, 
ogrzewanie, woda,  itd.) czy nieprawidłowej obsługi (sprzątanie) muszą być kierowane 
pod numery: 

 
Bruksela wewn. 44000 
Strasburg wewn. 74665 

 
Ponadto, w przypadku Europarl-Inside pod adresem:  
http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm,  
znajdą Państwo interaktywną formę zgłaszania wszelkich defektów w budynkach. 

 
5.2.2.  Wyposażenie oddane do dyspozycji obserwatorów 

 
Parlament zainstaluje w biurach przydzielonych obserwatorom w Brukseli i Strasburgu 
następujące urządzenia: 
 
dla każdego obserwatora: 

 
- komputer ze standardową konfiguracją zapewnianą deputowanym do PE; 
 
- telefon cyfrowy z pocztą głosową i poufnym kodem dostępu do państw Unii 

Europejskiej, państw kandydujących oraz państw członkowskich WNP i EFTA; 
 
w każdym biurze: 

 
- faks z dostępem do tych samych państw; 
 
- odbiornik telewizyjny z dostępem do relacji z prac sesji plenarnych, głównych 

kanałów telewizyjnych państw UE i, w ramach możliwości technicznych, do kanałów 
TV państw kandydujących. 
 

Po przedstawieniu odpowiednio uzasadnionego wniosku obserwatorzy mogą otrzymać 
drugi komputer i/ lub telefon/ faks. 

 
5.2.3. Pomoc informatyczna 

 
Serwis LSU MEP, działający od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00, przyjmuje 
wszelkie pytania obserwatorów w związku z obsługą komputerów (sprzęt, 
oprogramowanie, nośniki informacji, dokumentacja, bazy danych, itd.): 
 
tel. wew. 83800 
faks 49800 
e-mail lsumep@europarl.eu.int 
 
Na prośbę obserwatorów mogą im zostać udostępnione: 
 
- informator opisujący system komputerowy Parlamentu i zawierający odpowiedzi na 

najczęściej stawiane pytania (sprzęt, serwis, itd.); 
 
- podręcznik użytkownika stanowiska pracy, oprogramowania dostarczonego przez 

Parlament, baz danych i stron internetowych UE. 

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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5.2.4. Inne formy pomocy 
 

Wydział Pomocy Informatycznej (IT User Support Division) przyjmuje pytania i uwagi 
związane z działaniem telefonów, faksów i telewizji kablowej. 
 
W razie awarii, biuro napraw jest do dyspozycji użytkowników w godzinach 8.30 do 
18.30 (w okresie trwania sesji, do chwili zakończenia sesji plenarnej): 

 
tel. wew. 84100 faks 85300 

 
5.3. Poczta  

5.3.1. Poczta przychodząca 
 

Zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu, obserwatorzy mają do swojej dyspozycji 
skrzynki pocztowe usytuowane na tych samych piętrach, co ich biura. 

 
Korespondencja do obserwatora w Parlamencie powinna być zaadresowana w 
następujący sposób: 

 
(Imię i nazwisko) 
(Budynek/ Biuro) 
European Parliament 
rue Wiertz   lub allée du Printemps 
B-1047 Brussels   B.P. 1024/F 
     F-67070 STRASBURG CEDEX 
 
Przesyłki polecone lub kurierskie należy odbierać, za pokwitowaniem odbioru przez 
obserwatora lub osobę upoważnioną, w biurze obsługi pocztowej (Mail Service): 
 
Bruksela  ASP OOF154 
Strasburg  WIC M1009/M1010 

 

5.3.2. Poczta wychodząca 
 

Na potrzeby korespondencji prywatnej, na terenie Parlamentu działają urzędy 
pocztowe, usytuowane w następujących miejscach: 
 
Bruksela  ASP 00F150  tel. wew. 42298 
Strasburg  LOW T01139  tel. wew. 73437 
 
Korespondencja związana z działalnością klubów parlamentarnych jest przekazywana 
do biura obsługi pocztowej wraz z rozdzielnikiem zatwierdzonym przez Sekretarza 
Generalnego klubu parlamentarnego, do którego należy obserwator.  Opłaty pocztowe 
są pokrywane ze środków klubu. 
 
Koszty prywatnych przesyłek lub przesyłek o charakterze ogólnym (zaproszenia, druki, 
ogłoszenia, broszury, gazety, itd.) nie są pokrywane przez Parlament. 

 
5.3.3. Serwis kurierski pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu 

 
Serwis kurierski przewozi pocztę pomiędzy trzema miejscami pracy PE. 
 
Poza okresem sesji: 
- trzy połączenia dziennie pomiędzy Brukselą a Luksemburgiem; 
- dwa połączenia w tygodniu pomiędzy Luksemburgiem a Strasburgiem. 
 
W trakcie sesji w Strasburgu 
- dwa połączenia dziennie między trzema miejscami pracy. 
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Przed i po każdej sesji organizowany jest transport dokumentów członków PE i 
urzędników pomiędzy wszystkimi trzema miejscami pracy Parlamentu. 
 
Skrzynie i etykiety adresowe przewidziane do tego celu można otrzymać w dziale usług 
przewozowych (Removals Service): 
 
Bruksela PHS IC83 tel. wew. 42012/42364 faks 49078 
Strasburg WIC E35 tel. wew. 74620 

 

6. INNE USŁUGI  

6.1. Kontakty z prasą 
 

Możliwości organizowania konferencji prasowych są ograniczone. Obserwator pragnący wydać 
oświadczenie dla prasy może jednak zwrócić się do serwisu prasowego w miejscach pracy 
Parlamentu lub do przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w kraju, który reprezentuje.  

  
Serwis prasowy 
 
Bruksela  PHS 04C067  tel. wew. 43000 
Strasburg  LOW T02084  tel. wew. 74082 

 
6.2. Protokół dyplomatyczny 

 
Wydział Protokołu Dyplomatycznego organizuje przyjęcia i uroczystości oficjalne Parlamentu 
Europejskiego. 
 
Bruksela  PHS 07A01  wewn. 44643 
Strasburg  LOW T02111  wewn. 74643 

 
6.3. Ochrona 
 

Służby ochrony są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie 
Parlamentu. 
 
Obserwatorzy otrzymują identyfikator, umożliwiający wstęp do budynków Parlamentu, w 
szczególności na sale posiedzeń: 
 
Bruksela ASP – recepcja  tel. wew. 42664 
Strasburg WIC - recepcja tel. wew. 74074 lub 74075 
 
Wraz z upływem kadencji, identyfikator musi zostać zwrócony w Wydziale ds. Działalności 
Deputowanych Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego, w Sekretariacie Parlamentu: 
 
Luksemburg SCH 02A027  tel. wew. 24269  faks 24908 
Strasburg  LOW H 00.056  tel. wew. 74622  faks 79487 
Bruksela  PHS 02A19  tel. wew. 44052  faks 44951 
 
W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikatora należy zwrócić się do służb ochrony pod 
niżej podanym adresem: 
 
Bruksela  ASP 01H240  tel. wew. 42337 
 

6.4. Odwiedzający 
 

Parlament nie jest w stanie przyjmować oficjalnych grup zapraszanych przez obserwatorów, 
obserwatorzy mogą jednak przyjmować odwiedzających indywidualnie. W zakresie wstępu na 
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teren Parlamentu i osób odwiedzających obserwatorzy korzystają z takich samych praw i mają 
takie same obowiązki, jak deputowani.  

 
6.5. Samochody służbowe 

 
Samochody służbowe są udostępniane deputowanym i obserwatorom podczas trwania sesji 
Parlamentu i posiedzeń jego organów. Są one przeznaczone w pierwszej kolejności na 
potrzeby przejazdów między dworcem kolejowym lub lotniczym (jako miejscem przyjazdu lub 
odjazdu) a miejscem pracy. 
 
Deputowani i obserwatorzy mogą korzystać z samochodów służbowych do przejazdów w 
promieniu 20 km od miejsca pracy, w miarę możliwości związanych z liczbą samochodów, 
jakimi dysponuje PE. O ile to możliwe, uprasza się deputowanych i obserwatorów o wspólne 
korzystanie z samochodów. 
 
Dział Kierowców: 
 
Bruksela  ASP, Hol D – parter tel. wew. 42021/42022 faks 49003 
Strasburg  LOW/I piętro  tel. wew. 75099/75037 faks 79943 
 
Na przejazdy w promieniu ponad 20 km, jeśli nie są to przejazdy między miejscem pracy a 
lotniskiem lub dworcem kolejowym obsługującym to miejsce pracy, wymagane jest zezwolenie 
właściwego Kwestora, a - w razie braku możliwości skontaktowania się z tymże - Kwestora, z 
którym można najłatwiej się skontaktować. 

 
6.6. Parkowanie 

 
Obserwatorzy mogą korzystać z miejsc parkingowych w trzech miejscach pracy Parlamentu. 
Służby ochrony wydają, na życzenie zainteresowanych, winiety upoważniające do wjazdu na 
parkingi:  
 
Bruksela ASP 1H262  
Strasburg WIC M00107  

 
6.7. Pomoc medyczna 

   
Służby medyczne udzielają pomocy w nagłych wypadkach. Nie mogą one zapewnić innego 
rodzaju opieki medycznej. 

 
Bruksela PHS 2F343  tel. wew. 42123/42152 
Strasburg LOW T1113  tel. wew. 75966/74282 
 
POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH: 85112 
 
Godziny pracy: 
 
Bruksela: 
- w tygodniach posiedzeń: 

. od poniedziałku do czwartku   8.30 - 20.00 

. w piątki     8.30 - 15.00 

. w piątki przed sesją w Strasburgu  8.30 - 19.00 

. przed sesją w Brukseli    8.30 – kwadrans po zakończeniu 
posiedzenia wieczornego 

- w tygodniach, w których nie ma posiedzenia Parlamentu:  
. od poniedziałku do czwartku   8.30 - 19.00 
. w piątki     8.30 - 15.00 

 



PRZEWODNIK DLA OBSERWATORÓW  
 
 

 
 17 PE 324.850/BUR/CPG/REV2  

  PL  

Strasburg: 
 w poniedziałki   8.30 - 21.30  (w razie potrzeby dłużej,  

do 15 min. po zakończeniu posiedzenia) 
 we wtorki i środy   8.30 -   do 15 min. po zakończeniu posiedzenia 
 w czwartki   8.30 - 19.00  (w razie potrzeby dłużej,  

do 15 min. po zakończeniu posiedzenia) 
 

6.8. Sale posiedzeń 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez Prezydium, sale posiedzeń w trzech 
miejscach pracy są zarezerwowane na posiedzenia organów parlamentarnych i klubów 
parlamentarnych; deputowani i obserwatorzy nie mogą z nich korzystać do potrzeb 
indywidualnych. 

 
6.9. Tłumaczenia ustne i pisemne 

 
Usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego są przewidziane wyłącznie dla potrzeb oficjalnych 
organów parlamentarnych. W ramach tych organów obserwatorom zapewniona zostanie pomoc 
językowa w miarę możliwości związanych z zatrudnianiem kolejnych tłumaczy. Mając na celu 
ułatwienie planowania pracy organów parlamentarnych, zanim rekrutacja pracowników pozwoli 
na zapewnienie pełnej obsługi językowej, obserwatorzy mogą podać w swoich 
kwestionariuszach osobowych inne używane przez nich języki urzędowe. 
 
Indywidualne prośby obserwatorów o tłumaczenie ustne lub pisemne nie będą rozpatrywane. 

 
6.10. Biuro podróży 

 
Obserwatorzy mogą korzystać z usług biura podróży w celu 

 
- rezerwacji i zakupu biletów 
- rezerwacji pokoi hotelowych 

 
w związku z przejazdami z i na miejsca pracy. 
Rezerwacja biletów: 
 
Bruksela ASP 3H157/61/63/65/69 tel. wew. 42141/ 42923/ 42140/ 42142/ 42431 
  faks +32 2 230 65 71 
Strasburg LOW T01115 tel. wew. 74725/ 75146/ 74941/ 74072 
  faks +33 3 88 17 50 19 
 
Wydawanie biletów: 
 
Bruksela ASP 3H146 tel. wew. 42241 / 43788 
  faks +32 2 280 13 52 
Strasburg LOW TO1121 tel. wew. 74759/ 74637/ 74655/ 74073 
  faks +33 3 88 36 42 70 
 
Rezerwacja hotelowa: 
 
Bruksela ASP 3H 164 tel. wew. 42515/ 42517/ 42421/ 43829/42803/ 42113 
   faks +32 2 230 41 09 
Strasburg LOW TO1127 tel. wew. 74616/ 75003/ 75048 
  faks +33 3 88 36 42 70 
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6.11. Gastronomia 
 

Restauracje i bufety dla deputowanych są dostępne również dla obserwatorów, dotyczy to także 
barów dla parlamentarzystów.  

 
Bruksela 
 
Budynek im. P. H. Spaaka (PHS) 
. Kawiarnia na III piętrze– poziom sali posiedzeń plenarnych 
 Kawiarnia prasowa - parter  
. Bar samoobsługowy – XII piętro (wyłącznie dla deputowanych, obserwatorów i oficjalnych 

gości)  
. Bar samoobsługowy - poziom -1  

     
Budynek im. A. Spinellego (ASP)  
. Kawiarnia Forum - Blok G poziom 3  
. Bar samoobsługowy - Blok G poziom -1  
. Kawiarnia dla deputowanych- Blok G poziom   
. Restauracja dla deputowanych - Blok G poziom 0  
  rezerwacja: tel. wew. 41748 lub 42288  
. Sześć sal, od 30 – 50 miejsc,  przeznaczenie: obiady, kolacje, koktajle, przyjęcia, itp. - 

Blok G poziom 0 (wyłącznie za rezerwacją, tel. wew. 42288) 
 

Strasburg (w czasie sesji) 
 

Budynek im. W. Churchilla (WIC) 
. Kawiarnia – I piętro, otwierana na życzenie 
. Kawiarnia „Swan” - parter 
. Restauracja ˝ à la carte˝ - parter 
  Rezerwacja: tel. wew. 75081 lub 76348 

 
Budynek im. L. Weiss (LOW) 
. Kawiarnia główna - poziom 0 
. Kawiarnia dla deputowanych - poziom 01 
. Kawiarnia prasowa- poziom 0 
. Kawiarnia dla gości - poziom 0 (obsługa także poza okresem sesji) 
. Bar samoobsługowy- poziom -1 (obsługa także poza okresem sesji) 
. Restauracja dla deputowanych - poziom 0; 500 miejsc 
  Rezerwacja: tel. wew. 76348 
. Dziewięć sal – przeznaczenie: zimny bufet, koktajle, przyjęcia, itp. - poziom 0, 01, 02, 03, 04 

i 05 (wyłącznie za rezerwacją, tel. wew. 76348) 
 

Wstęp do restauracji i barów dla deputowanych mają tylko deputowani, obserwatorzy oraz ich 
goście. 
 
Informacje dotyczące pracy serwisu restauracyjnego można uzyskać w odpowiednim dziale: 
 
Bruksela: tel. wew. 42677 
Strasburg: tel. wew. 75988 

 
6.12. Opieka nad dziećmi 
 

Podczas sesji częściowych w Strasburgu czynna jest sala dla dzieci, na 25 miejsc, 
przeznaczona dla dzieci deputowanych, obserwatorów, urzędników i innych pracowników 
Parlamentu. Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat. 
 
Sala dla dzieci znajduje się na parterze budynku SDM. 
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Godziny pracy: 
 
- w poniedziałki   13.30 - 20.00 
- od wtorku do czwartku    8.00 - 20.00 

 
Podobne usługi świadczy żłobek w Brukseli przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 
4 lat. Bilety wstępu do sali dla dzieci, ważne przez pół dnia (w godzinach od 8.00 do 14.00 lub 
od 14.00 do 19.00), można nabyć w kasie głównej dla pracowników (Officials’ Cash Office) w 
Brukseli (ASP 03H361, tel. wew. 42158).  
 
Usługi te są świadczone w miarę wolnych miejsc.  
 
Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Socjalnych Dyrekcji Generalnej ds. Kadr 
(Directorate General for Personnel, Social Affairs Division): 
 
Luksemburg KAD 1G008  tel. wew. 24961 

 
6.13. Pokój cichej pracy 

 
Pokój cichej pracy jest dostępny w następujących punktach: 
 
Bruksela  ASP 00H152 
Strasburg  WIC M01029 

 
6.14. Inne usługi  

6.14.1. Ośrodek sportowy 
 

Ośrodek sportowy dostępny dla deputowanych, obserwatorów, urzędników i innych 
pracowników Parlamentu oraz asystentów deputowanych mieści się w budynku im. A. 
Spinellego w Brukseli, sekcja G, poziomy-1, -2 i -3. Mały ośrodek sportowy działa także 
w Strasburgu, w budynku LOW na poziomie -1. Ośrodek jest zarządzany przez firmę 
zewnętrzną i nadzorowany przez komitet zarządzający, w którego skład wchodzi dwóch 
Kwestorów, dwóch przedstawicieli administracji, dwóch przedstawicieli Komitetu 
Pracowników, jeden przedstawiciel Sekretariatu, jeden przedstawiciel z Luksemburga 
oraz czterech przedstawicieli użytkowników. 
Ośrodek w Brukseli ma dużą, nowocześnie wyposażoną salę gimnastyczną, salę do 
aerobiku, tańca, itp., salę z matą tatami, dwie sauny (oddzielne dla mężczyzn i kobiet), 
dwa korty do squasha i natryski. 

 
Godziny pracy w Brukseli: 

 
- od poniedziałku do czwartku    7.30 do 20.30 
- w piątki        7.30 do 19.30 

 
Godziny pracy w Strasburgu (w okresie trwania sesji): 

 
- w poniedziałki     13.30 do 21.00 
- we wtorki i środy     7.30 do 21.00 
- w czwartki      7.30 do 17.00 

 
Istnieje możliwość wyboru różnych rodzajów karnetów po zróżnicowanej cenie (karnet 
roczny na wszystkie usługi - 540 euro). 

 
Zapisy (Bruksela): ASP -1G341 tel. wew. 41085/ 6 
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6.14.2. Banki 
 

Bruksela   
. BBL  PHS, hol  tel. wew. 41799 
    ASP 0H245  tel. wew. 41734 
. KBC  ASP 0H240  tel. wew. 42190/ 890 
. Fortis  ASP 0H244  tel. wew. 41077 

 
Strasburg   
. Banque Populaire   
    LOW T01145/H00003 tel. wew. 75004 
    WIC M01001  tel. wew. 75004  
. Société Générale Alsacienne de Banque   
    LOW T01151  tel. wew. 72886 

 
6.14.3. Urząd pocztowy 

 
Bruksela  ASP 000F150  tel. wew. 42298 
Strasburg  LOW TO1139  tel. wew. 73437 

 
6.14.4. Kioski z prasą 

 
Bruksela  PHS 0B72  tel. wew. 44751 
   SP 00D050  tel. wew. 41074 
   Atrium - 1K025  tel. wew. 44646 
 
Strasburg  WIC, hol  tel. wew. 73205 / 75736 
   LOW H00006  tel. wew. 73711 

 
6.14.5. Salon fryzjerski 

 
W okresie trwania sesji w Brukseli i w Strasburgu czynne są salony fryzjerskie: 

 
Bruksela  ASP 00D049  tel. wew. 43886 
Strasburg  WIC E20  tel. wew. 75033 (męski) 
      tel. wew. 75034 (damski) 

6.14.6. Pralnia 
 

Bruksela  ASP Hol     
 
 

7. JAK DZIAŁA PARLAMENT EUROPEJSKI?  
 

Podane informacje mają na celu zapoznanie czytelnika z działaniem Parlamentu. O ile nie wskazano 
inaczej, niniejsza część Informatora dotyczy wyłącznie pracy deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego oraz pomocy świadczonej na ich rzecz. 

 
7.1. Organy Parlamentu 

7.1.1. Przewodniczący  
 

Przewodniczący, wybierany na okres dwóch i pół roku, kieruje działalnością Parlamentu 
i jego organów zgodnie z postanowieniami art. 19 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego. 
W razie nieobecności lub udziału w innych zajęciach, Przewodniczącego zastępuje 
jeden z czternastu Wiceprzewodniczących, wybieranych również na okres dwóch i pół 
roku (art. 15 Regulaminu). 
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7.1.2. Prezydium 
 

W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący, czternastu Wiceprzewodniczących oraz 
pięciu Kwestorów z głosem doradczym. 
 
Prezydium wykonuje zadania powierzone mu przez Regulamin. Podejmuje ono decyzje 
w sprawach finansowych, organizacyjnych i administracyjnych dotyczących 
deputowanych oraz wewnętrznej organizacji Parlamentu, jego Sekretariatu i jego 
organów. 
 

7.1.3. Konferencja Przewodniczących 
 

Konferencja Przewodniczących składa się z Przewodniczącego Parlamentu i 
przewodniczących grup politycznych. 
 
Wykonuje zadania powierzone jej przez Regulamin. 
Opracowuje ona projekt porządku dziennego sesji częściowych i podejmuje decyzje 
dotyczące organizacji pracy Parlamentu oraz określa harmonogram prac legislacyjnych. 
Zajmuje się sprawami składu i zakresu przedmiotowego działalności komisji 
parlamentarnych oraz stosunkami z innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, 
parlamentami Państw Członkowskich, krajami trzecimi oraz instytucjami i organizacjami 
międzynarodowymi. 

 
7.1.4. Kwestorzy 

 
Kwestorzy, wybierani na okres dwóch i pół roku, odpowiadają za sprawy 
administracyjne i finansowe dotyczące bezpośrednio deputowanych, zgodnie z 
wytycznymi Prezydium. 

 
7.1.5. Kluby parlamentarne 

7.1.5.1 Skład i status 
 

Deputowani mogą tworzyć kluby według kryterium podobieństwa poglądów 
politycznych. Deputowany może należeć tylko do jednego klubu parlamentarnego. W 
skład klubu parlamentarnego winni wchodzić deputowani do Parlamentu Europejskiego 
z więcej niż jednego Państwa Członkowskiego. Liczba deputowanych wymagana do 
utworzenia klubu parlamentarnego wynosi 23, 18 lub 14 osób, jeżeli pochodzą oni 
odpowiednio z dwóch, trzech, lub co najmniej czterech Państw Członkowskich. 
Począwszy od następnej kadencji, każdy klub parlamentarny winnien składać się z co 
najmniej 16 deputowanych wybranych w co najmniej jednej piątej Państw 
Członkowskich. 

 
7.1.5.2. Organizacja 

 
Regulamin wymaga, by przy tworzeniu klubu parlamentarnego została zgłoszona jego 
nazwa, nazwiska członków oraz skład prezydium. Kluby parlamentarne zazwyczaj 
decydują o swojej wewnętrznej organizacji uchwalając swój regulamin i/ lub statut. 
Pomimo różnorodności struktur wszystkie kluby mają przewodniczącego, kilku 
wiceprzewodniczących i prezydium, a większość z nich - skarbnika.  

 
7.1.5.3. Funkcje 

 
Kluby parlamentarne odgrywają ważną rolę w organizacji Parlamentu i procesie 
decyzyjnym. O ich roli świadczą przepisy Regulaminu, zgodnie z którym kluby: 

 
- powołują członków komisji i delegacji międzyparlamentarnych; 
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- mogą, za pośrednictwem swojego przewodniczącego, wnioskować o odroczenie lub 
zamknięcie posiedzenia, a także o przeprowadzenie głosowania imiennego; 

- mogą przedkładać poprawki i rozporządzenia do rozpatrzenia na posiedzeniu 
plenarnym. 

 
Każdy klub parlamentarny rozdziela czas przemówień, przydzielony mu na każdy dzień 
posiedzeń proporcjonalnie do liczby jego członków (zob. projekt porządku dziennego 
posiedzeń). 

 
Kluby dążą do porozumienia, zapewniającego sprawiedliwą reprezentację Państw 
Członkowskich i tendencji politycznych w poszczególnych organach Parlamentu. 
Dotyczy to nie tylko organów podległych Przewodniczącemu, ale także innych organów 
Parlamentu, w szczególności poszczególnych komisji i ich prezydiów oraz delegacji ad 
hoc. Porozumienie osiąga się - na etapie przygotowań - podczas regularnych spotkań 
sekretarzy generalnych klubów parlamentarnych oraz - na etapie podejmowania decyzji 
– podczas spotkań przewodniczących klubów parlamentarnych. 

 
7.1.5.4.  Deputowani niezrzeszeni  

 
Status i parlamentarne prawa deputowanych nienależących do żadnego klubu 
parlamentarnego reguluje Prezydium. 

 
7.2. Prace parlamentarne 

 
Kalendarz prac Parlamentu jest uchwalany przez Parlament na posiedzeniu plenarnym, 
zazwyczaj w połowie poprzedniego roku. Kalendarz prac na rok 2003 jest dostępny w Intranecie 
pod adresem: http://www.europarl.ep.ec./plenary/cal2003_en.pdf. 

 
7.2.1. Prace sesji plenarnej 

7.2.1.1. Porządek dzienny 
 

Na początku każdego posiedzenia Parlament przyjmuje ostateczny projekt porządku 
dziennego. Komisja, klub parlamentarny lub grupa co najmniej 32 deputowanych mogą 
zgłaszać propozycje zmian, które winny być przedłożone Przewodniczącemu co 
najmniej na godzinę przed otwarciem posiedzenia. 
 
W punktach obrad, w których dla poszczególnych klubów oraz dla deputowanych 
niezrzeszonych został, w zależności od ich liczebności, określony maksymalny czas 
wystąpień, porządek dnia podaje te limity czasowe. Znajdują się w nim również terminy 
zgłaszania propozycji poprawek. 

 
7.2.1.2. Wstęp na salę obrad 

 
Prawo wstępu na salę obrad mają tylko deputowani do Parlamentu, obserwatorzy, 
członkowie Komisji i Rady, Sekretarz Generalny Parlamentu, urzędnicy i eksperci, 
których zadania wymagają obecności na sali obrad. 

 
7.2.1.3. Wyznaczanie miejsc na sali obrad 

 
Decyzję w sprawie wyznaczenia miejsc na sali obrad podejmuje Konferencja 
Przewodniczących. Na każdą sesję sporządza się plan obsadzenia miejsc. 

 
7.2.1.4. Obecność 

 
Deputowani oraz obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniu plenarnym podpisują listę 
obecności wywieszoną w sali obrad. 

 

http://www.europarl.ep.ec./plenary/cal2003_en.pdf
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7.2.1.5. Porządek na sali obrad 
 

Przewodniczący przywołuje do porządku osoby zakłócające porządek posiedzenia. 
Ponadto Przewodniczący dysponuje wszelkimi uprawnieniami koniecznymi do 
utrzymania porządku na sali obrad, stosownie do art. 19, 123, 124 i 125 Regulaminu. 

 
7.2.1.6. Obrady 

 
Sporządza się listę mówców. Deputowany nie może zabrać głosu, jeżeli nie udzieli mu 
go Przewodniczący, deputowany nie może też więcej niż dwa razy zabierać głosu na 
ten sam temat. Niektóre kwestie mogą być podejmowane poza listą mówców, po 
uzyskaniu zezwolenia od Przewodniczącego na zabranie głosu (na zasadzie ˝catching 
the President's eye˝). 

 
Wstępne listy mówców, porządek obrad i inne informacje dotyczące posiedzenia 
plenarnego są dostępne na stronach Intranetu (‘Séance en direct’) pod następującym 
adresem: http://www.europarl.ep.ec/direct/application/en/default.asp. 
 
Przebieg obrad jest publikowany w sprawozdaniu stenograficznym z obrad (Verbatim 
Report of Proceedings), w którym każde wystąpienie podaje się w języku mówcy. 

 
7.2.1.7. Wnioski formalne  

 
Wnioski formalne mogą dotyczyć następujących spraw: 
 
- niedopuszczalności danej kwestii, 
- odesłania do komisji, 
- zamknięcia obrad, 
- odroczenia obrad, 
- zawieszenia posiedzenia. 

 
W związku z wnioskiem formalnym głos zabierać mogą: wnioskodawca, jeden mówca 
„za” i jeden „przeciw”, przewodniczący lub sprawozdawca odpowiedniej  komisji. Czas 
wystąpienia nie może przekraczać jednej minuty; następnie wniosek jest poddawany 
pod głosowanie. 

 
Każdy deputowany może zostać dopuszczony do głosu w celu zwrócenia uwagi 
Przewodniczącego na nieprzestrzeganie Regulaminu, przy czym winien on wskazać 
przepis Regulaminu, do którego się odwołuje  (czas wystąpienia: jedna minuta). 

 
7.2.1.8. Kworum  

 
Wniosek o stwierdzenie kworum może być zgłoszony przez co najmniej 32 
deputowanych. Jedna trzecia członków  Parlamentu stanowi kworum. 

 
7.2.1.9. Głosowanie 

 
Głosowanie w Parlamencie odbywa się zazwyczaj przez podniesienie ręki, jednak 
Przewodniczący może w każdej chwili zarządzić głosowanie przy użyciu 
elektronicznego systemu głosowania, a w przypadku jego awarii – poprzez powstanie z 
miejsc. 

 
Przy wyborach Przewodniczącego Komisji, wyborach Komisji, oraz przy głosowaniu nad 
wotum nieufności dla Komisji, przeprowadza się głosowanie imienne. Poza 
wymienionymi przypadkami, Przewodniczący może także zarządzić przeprowadzenie 
głosowania imiennego, jeżeli grupa co najmniej 32 deputowanych lub klub 
parlamentarny przedłożą pisemny wniosek o przeprowadzenie takiego głosowania. 



PRZEWODNIK DLA OBSERWATORÓW  
 
 

 
 24 PE 324.850/BUR/CPG/REV2  

  PL  

7.2.2. Prace komisji parlamentarnych 
 

Obecnie w Parlamencie istnieje 17 komisji stałych, których kompetencje są określone w 
załączniku VI do Regulaminu. W ich skład wchodzą członkowie komisji w liczbie 
określonej na posiedzeniu plenarnym oraz ich stali zastępcy w takiej samej liczbie. 

 
7.2.2.1. Posiedzenia 

 
-  Zwoływanie posiedzeń 

 
Komisje zbierają się zgodnie z rocznym kalendarzem, który same ustalają w ramach 
czasowych określonych przez Konferencję Przewodniczących.. Posiedzenia komisji 
zazwyczaj są jawne, jednakże komisje mogą zarządzić utajnienie niektórych 
punktów obrad. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zezwolenia od 
Przewodniczącego, komisje mogą się również zbierać poza okresami określonymi w 
rocznym kalendarzu prac parlamentarnych. 
 
Przewodniczący komisji sporządza projekt porządku dziennego i przesyła go 
każdemu z członków komisji. 

-  Udział w posiedzeniach  
 

W posiedzeniach komisji uczestniczą członkowie komisji i ich stali zastępcy, jednak 
zastępcy mają prawo do udziału w głosowaniu tylko w razie nieobecności danego 
członka komisji (art. 153 Regulaminu). W razie nieobecności zarówno członka 
komisji, jak i jego stałego zastępcy, klub parlamentarny może wyznaczyć ze swojego 
składu innego deputowanego do udziału w posiedzeniach z prawem głosu. W takim 
przypadku, nazwisko zastępcy należy podać przewodniczącemu komisji przed 
rozpoczęciem głosowania (art. 153 Regulaminu). 

 
7.2.2.2. Kworum  

 
Głosowanie w komisji jest ważne (art. 165 Regulaminu): 

 
- jeżeli uczestniczy w nim jedna czwarta liczby jej członków;  
 
- w przypadku, gdy jedna szósta członków komisji zgłosi taki wniosek przed 

rozpoczęciem głosowania, głosowanie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim 
większość ogólnej liczby członków komisji. 

 
7.2.2.3. Sprawozdania i opinie 

 
Ogólnie biorąc, można powiedzieć, że głównym zadaniem komisji parlamentarnych jest 
przygotowywanie prac posiedzeń plenarnych Parlamentu. W tym celu komisje 
opracowują sprawozdania do rozpatrzenia przez Parlament, lub wydają opinie 
skierowane do innych komisji, które same przygotowują sprawozdania. Sprawozdania 
mogą mieć charakter legislacyjny lub pozalegislacyjny, zależnie od charakteru 
dokumentów, w sprawie których Parlament przedstawia swoje stanowisko. 
 
Sprawozdania legislacyjne  
 
Parlament uczestniczy w różnym stopniu w uchwalaniu aktów prawa wspólnotowego, w 
zależności od ich podstawy prawnej – tzn. artykułu (artykułów) Traktatu lub Traktatów, 
będących podstawą przedłożonego projektu. Wkład PE w proces legislacyjny polega 
zasadniczo na wprowadzaniu poprawek do przedłożonych do rozpatrzenia projektów.  
 
Procedury legislacyjne  
 
Obecnie Parlament uchwala akty prawne wraz z Radą w ramach procedury 
współdecydowania w większości dziedzin (rynek wewnętrzny, transport, badania, 
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środowisko). W niektórych dziedzinach (rolnictwo, polityki strukturalne) zostały jednak 
utrzymane inne procedury legislacyjne, w których Parlament ma mniejszy wpływ na 
proces tworzenia prawa.  
 
Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) ustanowił cztery główne 
procedury legislacyjne: współdecydowania, zgody, współpracy  i konsultacji. 
Postępowanie w ramach tych procedur, inicjowane w przypadku każdej z nich na 
podstawie propozycji Komisji (‘prawo inicjatywy legislacyjnej’), przedstawia się w 
skrócie w sposób następujący: 

 
- Procedura konsultacji  

 
W ramach tej procedury, Rada ma obowiązek zwrócić się o opinię do Parlamentu w 
sprawie propozycji Komisji i rozważyć tę opinię. Po jej rozpatrzeniu Rada podejmuje 
decyzję kwalifikowaną większością głosów lub jednomyślnie. Rada może wnieść 
poprawki do projektu danego aktu zgodnie z opinią Parlamentu, jednak Parlament 
nie może uniemożliwić przyjęcia tego aktu ani narzucić swoich poprawek. Obecnie 
procedura ta stosowana jest w takich dziedzinach, jak wspólna polityka rolna i 
rybołówstwa, liberalizacja usług  i  polityka konkurencji.  

 
- Procedura współpracy 

 
Procedura współpracy (art. 252 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej) 
została wprowadzona w celu nadania większej wagi opinii Parlamentu wydawanej w 
trakcie konsultacji przy podejmowaniu niektórych decyzji, pozostawiając 
jednocześnie głos decydujący Radzie. Obecnie jest ona stosowana jedynie w 
dziedzinie polityki gospodarczej i walutowej. 
 
W ramach tej procedury obejmującej dwa czytania (projekt rozpatrywany w dwóch 
etapach postępowania), Rada, działając na podstawie propozycji Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem, najpierw przyjmuje wspólne stanowisko kwalifikowaną 
większością głosów. Jeżeli Parlament zatwierdzi to wspólne stanowisko, Rada 
ostatecznie uchwala dany akt prawny. Jeżeli Parlament wprowadzi poprawki, które 
poprze Komisja, lub gdy Parlament odrzuci złożony projekt, Rada może ostatecznie 
uchwalić dany akt jedynie w drodze jednomyślnej decyzji. 

 
- Procedura współdecydowania 

 
W ramach procedury współdecydowania (art. 251 Traktatu o ustanowieniu WE) 
Parlament i Rada wspólnie uczestniczą w postępowaniu legislacyjnym na zasadzie 
równości.  

 
Jeżeli po drugim czytaniu utrzymuje się różnica stanowisk między obu instytucjami, 
ich przedstawiciele zasiadają wspólnie w Komitecie Pojednawczym (Conciliation 
Committee) w celu wypracowania kompromisu. Wypracowany kompromis zostaje 
następnie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę i Parlament. Jeżeli Komisja 
Pojednawcza nie osiągnie kompromisu, zgłoszony projekt aktu prawnego uznaje się 
za nieprzyjęty. Obecnie procedura współdecydowania (związana w większości 
przypadków z głosowaniem kwalifikowaną większością głosów w Radzie) zaczyna 
pełnić rolę obowiązującej procedury legislacyjnej prawa wspólnotowego. 

 
- Procedura zgody 

 
Procedura ta wymaga porozumienia między Radą a Parlamentem, w tym sensie, że 
Rada  może przyjąć dany akt prawny jedynie wtedy, gdy Parlament wyrazi na to 
zgodę. Zgoda taka dotyczy jednak danego aktu jako całości (tzn. Parlament nie ma 
prawa wnoszenia poprawek). W przypadku braku zgody Parlamentu, Rada nie może 
przyjąć aktu prawnego.  

 
Zgoda Parlamentu jest wymagana w celu przyjęcia traktatów akcesyjnych, 
niektórych umów międzynarodowych, rozporządzeń w sprawie Funduszy 
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Strukturalnych i Funduszu Spójności, postanowień dotyczących jednolitej ordynacji 
wyborczej oraz niektórych postanowień dotyczących polityki walutowej.  

 
- Inicjatywa legislacyjna Parlamentu 

 
Na podstawie rozwiązań traktatowych (art. 192 Traktatu o ustanowieniu WE) oraz 
przepisów Regulaminu PE, Parlament może zwrócić się do Komisji o przedłożenie 
projektu aktu legislacyjnego regulującego daną kwestię. 

 
Sprawozdania pozalegislacyjne 
 
Komisje parlamentarne mogą także sporządzać sprawozdania dotyczące polityki Unii 
Europejskiej. W praktyce, mają one formę opinii na temat dokumentów przedłożonych 
przez inne instytucje, w szczególności Komisję Europejską, lub też formę inicjatyw 
komisji parlamentarnych w sprawach bieżących, wchodzących w zakres ich 
działalności. Tego rodzaju sprawozdania są często opracowywane w celu 
sformułowania stanowiska Parlamentu przed spodziewanym przedstawieniem 
propozycji legislacyjnej przez Komisję. 

 
Postępowanie w ramach komisji 

 
- Sprawozdawcy 

 
Komisja, do której zwrócono się o sporządzenie sprawozdania lub wydanie opinii, 
wyznacza sprawozdawcę, którego zadaniem jest sporządzenie projektu 
sprawozdania lub opinii, przy pomocy administratora z sekretariatu właściwej komisji 
wyznaczonego do sprawy. Administrator doradza sprawozdawcy w kwestiach 
proceduralnych, wspomaga w kontaktach z innymi instytucjami i zainteresowanymi 
stronami, pomaga w redagowaniu tekstów oraz czyni wszelkie przygotowania w celu 
zapewnienia sprawnego rozpatrzenia danego tekstu przez komisję.  

 
Członkowie komisji wyznaczeni przez nią na sprawozdawców mogą również 
korzystać z pomocy właściwej służby w Dyrekcji Generalnej ds. Badań oraz, 
stosownie do przyjętych uzgodnień, z pomocy sekretariatów swoich klubów 
parlamentarnych. 

 
Sekretariat komisji czuwa nad zgodnością przedkładanych tekstów z 
obowiązującymi wymogami formalnymi, zapewnia ich tłumaczenie na wszystkie 
języki oficjalne oraz dostarczenie ich członkom komisji. Następnie projekt 
sprawozdania lub opinii umieszcza się w porządku dziennym zebrania komisji w celu 
jego przedyskutowania.  Po takiej wymianie poglądów komisja, na wniosek 
przewodniczącego, ustala termin zgłaszania poprawek przez innych członków 
komisji (art. 139 Regulaminu). 

 
-  Poprawki  

 
Przewodniczący komisji z pomocą sekretariatu sprawdza dopuszczalność poprawek 
zgłoszonych przez innych członków (art. 140 Regulaminu). Nad tymi poprawkami 
prowadzi się dyskusję i poddaje je pod głosowanie przy rozpatrywaniu projektu 
sprawozdania. Po przyjęciu, sprawozdanie końcowe jest składane przez sekretariat 
komisji, tłumaczone, drukowane i dostarczane wszystkim deputowanym. 
Konferencja Przewodniczących może następnie włączyć  to sprawozdanie do 
porządku dziennego sesji częściowej. Przed przyjęciem sprawozdania na sesji 
plenarnej może zostać ustalony nowy termin zgłaszania poprawek. W 
przeciwieństwie do postępowania w komisji, jedynie klub parlamentarny lub grupa 32 
deputowanych może zgłaszać poprawki podczas posiedzenia plenarnego. 
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7.2.2.4. Konferencja Przewodniczących Komisji 
 
Przewodniczący stałych i tymczasowych komisji parlamentarnych spotykają się 
regularnie jako Konferencja Przewodniczących Komisji w celu wydania zaleceń 
dotyczących porządku dziennego posiedzeń oraz przedyskutowania kwestii ogólnego 
zainteresowania (art. 26. Regulaminu) 

 
7.2.3. Delegacja Parlamentu do Konwentu o Przyszłości Europy 

 
Na czas trwania posiedzeń Konwentu - które mają zakończyć się w lecie 2003 roku - 
Parlament powołał specjalną delegację złożoną z deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego, którzy są członkami Konwentu. W pracach Konwentu biorą udział także 
parlamentarzyści z państw kandydujących. 

 
7.2.4. Stosunki z parlamentami narodowym Państw Członkowskich UE 

 
Od wielu lat Parlament rozwija sieć bliskich stosunków z parlamentami Państw 
Członkowskich UE poprzez: 
 
. regularne konferencje i spotkania Przewodniczącego PE z przewodniczącymi 

parlamentów narodowych, 
. spotkania i debaty ˝okrągłego stołu" z udziałem komisji Parlamentu Europejskiego i 

ich odpowiednikami  z parlamentów narodowych, 
. przesłuchania sprawozdawców, 
. spotkania Konferencji Komisji ds. Europejskich (COSAC), w skład której wchodzą 

delegacja sześciu deputowanych do  Parlamentu Europejskiego (mianowana przez 
Konferencję Przewodniczących i kierowana przez dwóch wiceprzewodniczących 
odpowiedzialnych za stosunki z parlamentami narodowymi) oraz delegacje komisji 
ds. europejskich w parlamentach narodowych Państw Członkowskich UE. 

 
7.2.5. Stosunki z parlamentami państw trzecich 

 
Parlament Europejski utrzymuje regularne kontakty z blisko stu parlamentami krajów 
niebędących członkami UE. Kontakty te mają formę spotkań międzyparlamentarnych. 
Do tych celów na sesji plenarnej Parlamentu ustanawia się stałe delegacje według 
propozycji zgłaszanych przez kluby parlamentarne. W skład każdej delegacji wchodzą 
stali członkowie. 

 
W praktyce istnieją dwa rodzaje delegacji: 
 
- delegacje do mieszanych komisji parlamentarnych i komisji ds. współpracy, 

utworzonych na podstawie umów stowarzyszeniowych i / lub umów o partnerstwie 
zawartych przez Unię Europejską z państwami trzecimi, jak również delegacje do 
wspólnych komisji parlamentarnych tworzonych z krajami oficjalnie uznanymi za 
państwa kandydujące do UE;  

  
- delegacje ds. stosunków z parlamentami niektórych państw trzecich lub z 

organizacjami regionalnymi państw trzecich.   
 
Kalendarz spotkań parlamentarnych jest przyjmowany corocznie przez Konferencję 
Przewodniczących na wniosek Konferencji Przewodniczących Komisji po konsultacjach 
z Komisją Spraw Zagranicznych. 
 

7.2.6. Stosunki z państwami AKP  
 

Konwencja z Cotonou zastąpiła układy z Lomé, które na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci ukształtowały szczególną formę współpracy między 15 państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej a 77 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 



PRZEWODNIK DLA OBSERWATORÓW  
 
 

 
 28 PE 324.850/BUR/CPG/REV2  

  PL  

Do organów powołanych na podstawie Konwencji należy Wspólne Zgromadzenie 
Parlamentarne, organ doradczy złożony z równej liczby przedstawicieli państw AKP 
sygnatariuszy Konwencji i deputowanych do Parlamentu Europejskiego. 
 
Zgromadzenie zbiera się dwa razy  w roku, na przemian na terenie Unii i w jednym z 
państw AKP. 
 
W  roku 2002 Zgromadzenie utworzyło trzy komisje stałe w celu przygotowania obrad 
plenarnych. 
 
Parlament wybiera swoich przedstawicieli do Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego na wniosek klubów parlamentarnych. Skład jest odnawiany corocznie. 
Nie istnieje funkcja stałego zastępcy; członków Zgromadzenia, którzy nie mogą być 
obecni, mogą zastępować inni deputowani, z zachowaniem limitów liczbowych 
przyznanym poszczególnym klubom parlamentarnym. Sekretariat Generalny 
Parlamentu bierze aktywny udział w przygotowywaniu i zapewnieniu sprawnego 
przebieg posiedzeń. 
 
Tłumaczenia: 

 
- tłumaczenia pisemne, dwa języki robocze to francuski i angielski; 
 
- tłumaczenia ustne zapewnia się zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

Parlamencie. 
 

7.2.7. Konferencja Przewodniczących Delegacji 
 

Przewodniczący wszystkich stałych delegacji międzyparlamentarnych spotykają się 
regularnie jako Konferencja Przewodniczących Delegacji. Konferencja może wydawać 
pod adresem Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące działalności delegacji, 
odnoszące się zwłaszcza do szczególnych przepisów regulujących ich działanie i 
kalendarz prac. 

 
7.3.  Pomoc 
 

7.3.1. Sekretariat Generalny Parlamentu 
 

Obecnie trwa reorganizacja wydziałów pomocniczych Parlamentu. W związku z tym 
poniższe informacje mogą wymagać uaktualnienia. 

 
7.3.1.1.  Struktura organizacyjna 

 
Schemat organizacyjny poszczególnych wydziałów Sekretariatu wraz z ich lokalizacją i 
telefonami kontaktowymi można znaleźć w sieci Intranet pod hasłem ‘Who’s who’. 

 
7.3.1.2.  Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego 

 
Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego odpowiada za organizację, za 
pośrednictwem swoich wydziałów, działalności organów plenarnych i organów 
kierujących pracami Parlamentu, w szczególności Konferencji Przewodniczących, 
Prezydium i Kwestorów.  
 
Ponadto świadczy niektóre usługi na rzecz całego Parlamentu, np. w zakresie 
bezpieczeństwa, protokołu dyplomatycznego, korespondencji służbowej i 
telekomunikacji oraz informatyki.  
 
Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego odpowiada także za stosunki z 
innymi instytucjami i planowanie prac Parlamentu. 

http://www.europarl.ep.ec/whoswho/default.htm
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W skład Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego wchodzi także Wydział ds. 
Działalności Deputowanych (Members’ Activities Service), który odpowiada za 
całokształt spraw związanych z warunkami pracy deputowanych i ich  uprawnieniami 
związanymi ze sprawowaniem mandatu. Ponadto, wydział prowadzi także różnego 
rodzaju rejestry.   

 
7.3.1.3.  Sekretariaty komisji i delegacji parlamentarnych 

 
W ramach Sekretariatu Generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Komisji i Delegacji 
(Directorate-General for Committees and Delegations) zapewnia wsparcie niezbędne 
do działania tych organów Parlamentu. 
 
Większość urzędników w tej dyrekcji generalnej została przydzielona do zespołów 
pomocniczych sekretariatów powiązanych z poszczególnymi organami.  
 
Każda komisja ma własny sekretariat, który organizuje jej prace zgodnie z instrukcjami 
przewodniczącego komisji.  
 
Gdy Parlament powołuje do życia komisję tymczasową lub tymczasową komisję 
śledczą,  tworzony jest doraźny sekretariat. 
 
Sekretariat delegacji międzyparlamentarnych oraz wspólnych komisji parlamentarnych 
składa się z dwóch zespołów pracowników, utworzonych według kryterium 
geograficznego (obsługa delegacji w Europie i delegacji poza kontynentem). 

 
7.3.1.4. Opracowania, analizy i dokumentacja 

 
Dyrekcja Generalna ds. Badań (DG IV) oferuje rozmaite możliwości uzyskiwania 
informacji oraz wykonuje opracowania wspomagające deputowanych  i  organy 
parlamentarne - w szczególności delegacje międzyparlamentarne i komisje 
parlamentarne - w wykonywaniu czynności parlamentarnych. 

 
W ostatnich latach rozwinięto system szybkiej bezpośredniej pomocy dla 
deputowanych, opartej głównie na krótkich, zwięzłych informacjach. 
 
Z usług DG IV można korzystać na następujące sposoby:  

 
- Usługa ContactPoint oferuje szybki i łatwy dostęp do wszystkich zasobów 

analitycznych i dokumentacyjnych DG IV: tel. wew. 48100, faks 02/284 8100, e-mail: 
contactpoint@europarl.eu.int; 

 
- Strona DG IV w Intranecie www.dg4.ep.ec jest dostępna dla deputowanych, ich 

asystentów, obserwatorów i pracowników EP. Materiały prezentowane na stronie, 
będącej wirtualnym rozszerzeniem dyrekcji generalnej DG IV, są opracowywane 
przez jej dwie główne służby (Badania oraz Centrum Dokumentacji Parlamentarnej). 
Użytkownikom strony udostępniane są wszelkie dokumenty opracowane przez tę 
dyrekcję generalną, jak również bogaty zasób źródeł informacji na tematy polityczne, 
ekonomiczne i techniczne, w tym bazy danych, informacje agencji prasowych i 
adresy stron internetowych. Wymienione zasoby informacyjne będą stopniowo 
poszerzane o bazy danych i informacje agencji prasowych dotyczące nowych 
państw członkowskich.  
 

- Zamówienia na katalog  wszystkich opracowań analitycznych, powstałych w 
niniejszej dyrekcji generalnej są przyjmowane pod numerem telefonu 
(+352)4300.24053 (Luksemburg) lub na stronie www.europarl.ep.ec/studies/.  

  
Ponadto Dyrekcja Generalna ds. Badań realizuje roczny program prac badawczych dla 
komisji parlamentarnych. Program ten jest zatwierdzany przez Prezydium Parlamentu. 
Podobny program o charakterze naukowo-technicznym jest prowadzony pod nadzorem 

mailto:contactpoint@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/studies/
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zespołu STOA (Scientific and Technological Options Assessment - komisja doradcza 
UE ds. naukowo-technicznych). 

 
7.3.1.5.  Centrum Dokumentacji Parlamentu 

 
Działające w ramach DG IV Centrum Dokumentacji Parlamentu (CDP) ma za zadanie 
świadczyć wewnętrzne usługi informacyjne we wszelkich kwestiach związanych w 
pracami Parlamentu Europejskiego. CDP służy pomocą deputowanym, ich asystentom, 
pracownikom Sekretariatu Generalnego oraz współpracownikom klubów 
parlamentarnych w ramach wykonywanych przez nich oficjalnych czynności 
parlamentarnych.  
 
Główna siedziba Centrum Dokumentacji Parlamentu znajduje się na V piętrze budynku 
im. A. Spinellego w Brukseli. Użytkownicy znajdą tam tradycyjnie wyposażoną 
bibliotekę oraz salę komputerową z dostępem do różnych baz danych Parlamentu i 
innych instytucji europejskich oraz do Internetu.  
 
W celu zapewnienia użytkownikom możliwości jak najpełniejszego korzystania z 
dostępu do zasobów Centrum, oferowane jest szkolenie w zakresie korzystania z jego 
wyposażenia. 
  
Podczas trwania sesji niewielka filia Centrum jest czynna także w Strasburgu. 

 
7.3.1.6.  Biura przedstawicielskie i filie 

 
Biura przedstawicielskie działają w stolicach wszystkich państw członkowskich oraz w 
Strasburgu, Barcelonie, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie i Monachium. W roku 2002 
zostały utworzone filie w czterech państwach kandydujących, a w kolejnych sześciu 
powstaną w roku 2003. W krajach tych będą w przyszłości sukcesywnie otwierane biura 
informacyjne. 
 
Do głównych zadań biur należą: 

 
- dostarczanie informacji na zewnątrz, z myślą o zapewnieniu szybkiego 

rozpowszechniania i wyjaśniania opinii i stanowiska Parlamentu w państwach 
członkowskich; 

 
- dostarczanie Parlamentowi informacji nt. opinii publicznej w sprawie integracji 

europejskiej; 
 
- stymulowanie debaty nt. integracji europejskiej poprzez seminaria, konferencje i inne 

przedsięwzięcia. 
 
Poza w/w zadaniami ogólnymi, zakres ich obowiązków obejmuje następujące dziedziny: 

 
- stosunki z mediami i dziennikarzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, pomoc dla 

deputowanych  i obserwatorów w ich kontaktach z prasą w związku z 
wykonywaniem powierzonych im zadań; 

 
- śledzenie wydarzeń związanych ze stosunkami Parlamentu z parlamentami 

krajowymi  i regionalnymi oraz władzami regionalnymi; 
 
- utworzenie i zarządzanie siecią środowisk opiniotwórczych (stowarzyszenia 

europejskie, władze lokalne, organy publiczne, itp.) w celu rozpowszechniania 
informacji na temat Parlamentu i jego działalności; 

 
- organizowanie konferencji i dyskusji, seminariów oraz spotkań dla młodzieży 

szkolnej i studentów (Euroscola), zwiedzanie trzech miejsc pracy Parlamentu; 
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- promowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej we współpracy ze szkołami i 
uczelniami wyższymi; 

- udział w targach i wystawach; 
 
- wytwarzanie, rozprowadzanie i udostępnianie deputowanym i wszelkim 

zainteresowanym osobom publikacji, broszur i ulotek informacyjnych. 
 

7.3.2. Sekretariaty klubów parlamentarnych 
 

Każdy klub parlamentarny posiada własny sekretariat, którego personel powołuje 
według własnego uznania. Liczebność personelu sekretariatu zależy od liczby 
deputowanych i różnorodności językowej danego klubu. 
 
Deputowani nienależący do żadnego klubu parlamentarnego zasiadają wśród 
deputowanych niezrzeszonych, którzy również dysponują własnym sekretariatem 
koordynującym ich prace. 
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