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Komitet doradczy ds. postępowania posłów - regulamin1 
 
Artykuł 1 – Komitet doradczy ds. postępowania posłów 
 
Komitet doradczy ds. postępowania posłów (zwany dalej „komitetem doradczym”) 
pełni powierzone mu funkcje określone w art. 7 i 8 załącznika I do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego (Kodeks postępowania posłów do Parlamentu 
Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów, zwany dalej 
„kodeksem postępowania”). 
 
Artykuł 2 – Kadencja 
 
Kadencja członków komitetu doradczego pokrywa się z kadencją Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, który mianował członków komitetu. 
 
Artykuł 3 – Przewodniczący 
 
Każdy członek komitetu doradczego pełni przez okres sześciu miesięcy funkcję 
przewodniczącego, która ma charakter rotacyjny. Zasadniczo rotacja następuje 
w porządku malejącym według wielkości grup politycznych, których członkowie 
należą do komitetu doradczego. 
 
Artykuł 4 – Posiedzenia komitetu doradczego 
 
1. Posiedzenia komitetu doradczego odbywają się zasadniczo co najmniej raz 

w miesiącu. 
 
2. Nadzwyczajne posiedzenie komitetu doradczego może zostać zwołane przez 

urzędującego przewodniczącego komitetu lub na wniosek większości członków 
komitetu. 

 
3. Posiedzenia komitetu doradczego odbywają się za zamkniętymi drzwiami. 
 
4. Prawo do udziału w posiedzeniach komitetu doradczego mają wyłącznie 

członkowie sekretariatu komitetu i wyznaczeni członkowie personelu 
pomocniczego oraz tłumacze ustni. 

 
Artykuł 5 – Decyzje komitetu doradczego 
 
1. Komitet doradczy podejmuje decyzje na zasadzie porozumienia.  W przypadku 

gdy nie jest to możliwe, komitet podejmuje decyzję większością głosów swoich 
członków. 

 
2. Członek lub członkowie komitetu doradczego, którzy nie zgadzają się 

z zaleceniem komitetu dla Przewodniczącego w sprawie domniemanego 
naruszenia kodeksu postępowania, mogą przedłożyć zalecenie mniejszościowe, 

                                                 
1 Przyjęty przez komitet doradczy dnia 7 marca 2012 r.; przeglądu dokonano dnia 9 października 
2012 r. 
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które jest przekazywane Przewodniczącemu wraz z zaleceniem przyjętym przez 
większość członków komitetu doradczego. 

 
3. W przypadku decyzji innych niż zalecenie dla Przewodniczącego w sprawie 

domniemanego naruszenia kodeksu postępowania, komitet doradczy może 
podejmować decyzje za pośrednictwem procedury pisemnej. W takich 
przypadkach urzędujący przewodniczący przesyła pozostałym członkom komitetu 
doradczego notatkę informacyjną przedstawiająca daną kwestię wraz z projektem 
decyzji. Członkowie komitetu doradczego mają 48 godzin na przyjęcie lub 
odrzucenie projektu pisma bądź na zaproponowanie poprawek.  Decyzje podjęte 
za pośrednictwem procedury pisemnej umieszcza się w protokole kolejnego 
posiedzenia komitetu doradczego. 

 
4. Kworum zostaje osiągnięte, gdy trzech członków komitetu doradczego bierze 

udział w podejmowaniu decyzji. 
 
Artykuł 6 – Wnioski posłów do PE o udzielenie wskazówek 
 
W terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku komitet doradczy – 
w formie poufnego pisma podpisanego przez urzędującego przewodniczącego 
komitetu – odpowiada na wszystkie wnioski złożone przez posłów do PE o udzielenie 
wskazówek dotyczących interpretacji i wykonywania przepisów kodeksu 
postępowania. Wnioski przedkładane są wyłącznie w formie pisemnej i kierowane do 
komitetu doradczego na jego adres elektroniczny. 
 
Artykuł 7 – Domniemane naruszenia kodeksu postępowania 
 
1. W przypadku gdy Przewodniczący przedłożył w komitecie doradczym sprawę 

domniemanego naruszenia kodeksu postępowania przez jednego z posłów do PE, 
komitet doradczy wyznacza jednego ze swoich członków – może być nim również 
urzędujący przewodniczący komitetu – na sprawozdawcę w sprawie 
domniemanego naruszenia. Sprawozdawca należy do innej grupy politycznej niż 
poseł do PE, w przypadku którego istnieje domniemanie naruszenia kodeksu 
postępowania. 

 
2. W ramach badania domniemanego naruszenia kodeksu postępowania 

przesłuchanie posła, który rzekomo naruszył kodeks, może się odbyć wyłącznie w 
obecności wszystkich członków komitetu doradczego. W wyjątkowych 
przypadkach do przesłuchania posła upoważniony może zostać sprawozdawca. 

 
3. Sprawozdawca przygotowuje projekt zalecenia dla Przewodniczącego dotyczący 

domniemanego naruszenia kodeksu postępowania, który to projekt przedstawia do 
rozpatrzenia komitetowi doradczemu. Projekt zalecenia zawiera opis sprawy, 
argumenty przedstawione przez zainteresowanego posła, ocenę faktów 
i argumentów oraz wnioski. We wnioskach stwierdza się, czy kodeks 
postępowania został naruszony, oraz przedstawia się rady dotyczące ewentualnych 
dalszych kroków i zalecenie dla Przewodniczącego dotyczące podjęcia 
ewentualnej decyzji. 
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4. W przypadku gdy na mocy art. 154 Regulaminu zainteresowany poseł wnosi 
wewnętrzne odwołanie, urzędujący przewodniczący komitetu lub sprawozdawca 
mogą zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie na uczestnictwo w posiedzeniu 
Prezydium, na którym wspomniane odwołanie ma być rozpatrywane. 

 
Artykuł 8 – Zewnętrzna ekspertyza 
 
Komitet doradczy zwraca się o pomoc do ekspertów zewnętrznych jedynie 
w przypadku, gdy chce uzyskać pomoc w zakresie interpretacji i stosowania 
postanowień art. 2, 3, 4 i 5 kodeksu postępowania. 
 
Artykuł 9 – Sprawozdanie roczne 
 
1. Komitet doradczy przyjmuje sprawozdanie roczne przed trzecim posiedzeniem 

zwołanym po zakończeniu roku, do którego odnosi się dane sprawozdanie roczne. 
 
2. Sprawozdanie roczne przekazywane jest wszystkim posłom do PE i publikowane 

na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 


