
 

Posłowie sprawozdawcy i ich cienie: o różnych
rolach w procesie legislacyjnym
 
Sprawozdawcy, cienie, koordynatorzy – za tymi nazwami kryją się różne zadania, jakie
posłowie mają w procesie legislacyjnym. Niektóre z tych funkcji mają kluczowe
znaczenie. Co dokładnie oznaczają? Szczegóły w naszym artykule.
 
To Komisja Europejska ma prawo inicjatywy ustawodawczej w UE. To ona przygotowuje
propozycje, które potem trafiają do Parlamentu. Tu prace najpierw rozpoczynają się w
komisjach. Opinia posłów na temat danej propozycji jest zawierana w tzw. sprawozdaniu.
Przygotowuje je deputowany nominowany przez komisję, nazywany zwyczajowo posłem
sprawozdawcą.
 
Ten polityk jest odpowiedzialny za przygotowanie pierwszego szkicu sprawozdania, a także
poprawek do propozycji. Do pomocy ma innych posłów i ekspertów. Sprawozdanie najpierw
przyjmuje komisja, a potem trafia pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.
 
Nie zawsze łatwo znaleźć kompromis, który będzie do przyjęcia przez wszystkie grupy
polityczne. Dlatego każda frakcja mianuje kontrsprawozdawców, potocznie zwanych „cieniami”,
czyli posłów, którzy przyglądają się pracom nad konkretnym projektem. Zwykle w każdej grupie
politycznej posłowie specjalizują się w poszczególnych tematach i ich wiedza jest niezbędna do
wypracowania kompromisu.
 
Dodatkowo w każdej komisji grupy polityczne mianują swoich koordynatorów. Te osoby są
rzecznikami grupy w danym temacie i razem z koordynatorami z innych frakcji pracują nad
wspólnymi decyzjami. To właśnie taki koordynator jest odpowiedzialny za mobilizację posłów ze
swojej frakcji przed głosowaniem i nominację „cieni”.
 
Czasami komisja prosi o opinię inną komisję. W tym przypadku przygotowuje ją sprawozdawca
komisji opiniodawczej.
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Linki
Więcej informacji o grupach politycznych
Jak wygląda praca w komisjach
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Wideo: na czym polega tworzenie prawa w UE?
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20140528STO48635/Kto-reprezentuje-nasze-pogl%C4%85dy-w-nowym-Parlamencie
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140829STO56903
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+TOC+DOC+XML+V0//PL
http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=9d74db25-e092-4142-80f0-a2c300a17d11
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