
DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z 19 listopada 2021 r.

w sprawie nadzwyczajnych środków umożliwiających Parlamentowi Europejskiemu

wykonywanie jego obowiązków i prerogatyw wynikających z traktatów

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając art. 237a, 237c i 237d Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając aprobatę Konferencji Przewodniczących w drodze procedury pisemnej
z 19 listopada 2021 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z najnowszych danych przekazanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób wynika, że ciągu ostatnich dwóch tygodni ogólna sytuacja
epidemiczna w Unii charakteryzowała się wysokim i szybko rosnącym wskaźnikiem
zgłoszonych przypadków. W najbliższych tygodniach spodziewany jest dalszy wzrost
wskaźników zgłoszonych przypadków, liczby zgonów i przyjęć do szpitala.

(2) Kilka państw członkowskich zaostrzyło ostatnio środki mające ograniczyć
rozprzestrzenianie się COVID-19. Środki te obejmują przywrócenie ograniczeń
w dostępie osób do niektórych obiektów otwartych dla ogółu społeczeństwa,
ograniczenia wstępu pracowników do ich miejsca pracy oraz ograniczenia swobody
przemieszczania się. W wielu przypadkach ograniczenia te nie mają zastosowania,
jeżeli dana osoba może przedstawić unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub inny
dowód szczepienia lub powrotu do zdrowia albo negatywny wynik testu PCR.

(3) Parlament zaostrzył ostatnio środki ograniczające ryzyko i środki bezpieczeństwa, aby
chronić zdrowie posłów, personelu i innych osób pracujących w Parlamencie
Europejskim, a jednocześnie utrzymać zdolności operacyjne Parlamentu, zwłaszcza
jeśli chodzi o działalność ustawodawczą i budżetową. W następstwie decyzji
Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie
wyjątkowych zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa regulujących wstęp do
budynków Parlamentu Europejskiego wstęp do budynków Parlamentu w trzech
miejscach pracy jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego unijnego cyfrowego
zaświadczenia COVID. Ponadto decyzją Przewodniczącego z dnia 27 października
2021 r. przedłużono i dostosowano środki bezpieczeństwa ograniczające
rozprzestrzenianie się COVID-19. Obie decyzje weszły w życie 3 listopada 2021 r.



(4) Zagrożenia i wyzwania związane z koronawirusem nadal stanowią wyjątkowe –
a w świetle ogólnej sytuacji epidemicznej budzącej duże lub bardzo duże obawy,
w której spodziewany jest dalszy wzrost wskaźnika zgłoszonych przypadków i innych
wskaźników – nieprzewidywalne okoliczności pozostające poza kontrolą Parlamentu.

(5) Na podstawie wiarygodnych dowodów, m.in. pochodzących z Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i potwierdzonych przez Służbę Medyczną
Parlamentu, ze względów bezpieczeństwa zwoływanie przez Parlament posiedzeń
zgodnie ze zwykłymi procedurami określonymi w Regulaminie oraz z przyjętym
kalendarzem byłoby niebezpieczne.

(6) W związku z tym aby Parlament mógł nadal wykonywać swoje obowiązki
i prerogatywy, konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków nadzwyczajnych.

(7) W szczególności aby chronić zdrowie posłów i personelu oraz przyczynić się do
powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy w ostateczności
zastosować art. 237a. Na czas obowiązywania niniejszej decyzji należy wprowadzić
system zdalnego uczestnictwa w odniesieniu do sesji miesięcznych oraz posiedzeń
komisji, delegacji międzyparlamentarnych i innych organów Parlamentu, aby
zagwarantować posłom możliwość korzystania z niektórych praw parlamentarnych
drogą elektroniczną.

(8) Ponieważ właściwe wykonywanie niektórych praw i praktyk bez fizycznej obecności
posłów jest niemożliwe, należy wprowadzić dostosowania na czas obowiązywania
niniejszej decyzji.

(9) Procedura zdalnego głosowania ma duży wpływ na porządek prac sesji miesięcznych,
ponieważ nakłada dodatkowe ograniczenia na kolejność omawiania punktów
i poddawania ich pod głosowanie oraz pozostawia mniej czasu na debaty. W związku
z tym obecnie nie należy umieszczać w porządku obrad posiedzenia plenarnego debat
na temat interpelacji dotyczących kwestii pierwszorzędnych, debat na aktualny temat
ani wystąpień jednominutowych, należy umożliwić debaty łączne na temat punktów,
które nie dotyczą spraw tej samej natury lub między którymi nie istnieje związek
faktyczny, prowadzić debaty podczas głosowań oraz zastąpić ustne wyjaśnienia
dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu wyjaśnieniami pisemnymi.

(10) Ponieważ zdalne uczestnictwo uniemożliwia głosowanie – w odpowiednim czasie na
początku sesji miesięcznej – w sprawie wniosków o zmianę ostatecznego projektu
porządku dziennego, takie poprawki można proponować tylko wtedy, gdy grupy
polityczne osiągną w ich sprawie konsensus.

(11) Przy wykorzystaniu systemu zdalnego uczestnictwa potrzeba więcej czasu na
odpowiednie zorganizowanie niektórych procedur na posiedzeniu plenarnym oraz



powiadomienie o tym wszystkich posłów. Konieczne jest zatem wyznaczenie terminu
składania wniosków o złożenie oświadczenia w ramach procedury na posiedzeniu
plenarnym bez poprawek i debaty, wniosków o zastosowanie trybu pilnego, wniosków
o stwierdzenie kworum, wniosków o głosowanie tajne, powiadomień o wnioskach
w sprawie przestrzegania Regulaminu i wniosków proceduralnych.

(12) Zdalne uczestnictwo nie pozwala Przewodniczącemu udzielać głosu posłom
w dowolnym momencie ani widzieć wszystkich posłów jednocześnie. W związku z tym
nie byłoby możliwe stosowanie procedury pytań z sali ani procedury niebieskiej kartki,
a tym samym przyznanie nieprzydzielonego czasu wystąpień, liczenie średniego
i wysokiego progu w zwykły sposób czy dopuszczenie poprawek ustnych lub zmian
ustnych.

(13) Ponieważ w systemie zdalnego uczestnictwa poszczególni posłowie nie oddają
pojedynczych głosów, tylko wypełniają karty do głosowania dotyczące kilku głosowań
w ustalonym z góry terminie, kolejność głosowania wskazaną w art. 182 i 183 należy
rozumieć jako metodę określania wyników głosowania.

(14) Z wyjątkiem głosowania tajnego głosowania na posiedzeniach plenarnych powinny
odbywać się w formie głosowania imiennego, aby umożliwić każdemu posłowi
sprawdzenie, czy prawidłowo uwzględniono jego głos oddany zdalnie.

(15) Ponieważ system zdalnego uczestnictwa ma istotny wpływ na chronologię sesji
miesięcznych, w szczególności w odniesieniu do ogłaszania głosowań, należy
dostosować terminy publikacji i zatwierdzania protokołów.

(16) Środki nadzwyczajne przewidziane w niniejszej decyzji są absolutnie niezbędne, a nie
są dostępne lub w równym stopniu odpowiednie żadne mniej restrykcyjne środki, które
umożliwiłyby Parlamentowi dalsze wykonywanie jego obowiązków i prerogatyw
wynikających z traktatów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rozdział I – Sesje miesięczne i posiedzenia Parlamentu

Artykuł 1



1. Sesje miesięczne organizuje się z wykorzystaniem systemu zdalnego uczestnictwa,
o którym mowa w art. 237c.

2. Posłowie korzystają z przysługującego im prawa głosu zgodnie z przepisami
określonymi w rozdziale 1 decyzji Prezydium z 8 lutego 2021 r. w sprawie zasad
głosowania w systemie zdalnego uczestnictwa.

3. Prawa i praktyki, których właściwe wykonywanie bez fizycznej obecności posłów jest
niemożliwe, zostają dostosowane zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1. Posłowie korzystają z przysługującego im prawa do zabierania głosu na posiedzeniu
plenarnym z sali posiedzeń plenarnych lub ze specjalnych sal posiedzeń w biurach
kontaktowych Parlamentu w państwach członkowskich. W miejscu, w którym odbywa
się sesja miesięczna, można udostępnić osobne pomieszczenie. W sali posiedzeń
plenarnych posłowie mogą również zabierać głos z mównicy.

2. W sali posiedzeń plenarnych Przewodniczący dba o zachowanie bezpiecznej odległości
półtora metra między uczestnikami oraz o to, by fizycznie obecna była tylko taka liczba
posłów, która pozwoli przestrzegać wymogów bezpiecznej odległości.

Rozdział II – Komisje i delegacje międzyparlamentarne

Artykuł 3

1. Komisje i delegacje międzyparlamentarne organizują swoje posiedzenia, w tym
wysłuchania i warsztaty, z wykorzystaniem systemu zdalnego uczestnictwa, o którym
mowa w art. 237c.

2. W komisjach i delegacjach parlamentarnych posłowie korzystają z przysługującego im
prawa głosu zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 2 decyzji Prezydium
z 8 lutego 2021 r. w sprawie zasad głosowania w systemie zdalnego uczestnictwa.

3. Prawa i praktyki, których właściwe wykonywanie bez fizycznej obecności posłów jest
niemożliwe, zostają dostosowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procedury
zdalnego głosowania w komisjach przyjętymi przez Konferencję Przewodniczących
Komisji.

4. W salach posiedzeń przewodniczący dba o zachowanie bezpiecznej odległości półtora
metra między uczestnikami oraz o to, by fizycznie obecna była tylko taka liczba
posłów, która pozwoli przestrzegać wymogów bezpiecznej odległości.



Rozdział III – Inne organy

Artykuł 4

1. Posiedzenia innych organów można organizować z wykorzystaniem systemu zdalnego
uczestnictwa, o którym mowa w art. 237c.

2. W salach posiedzeń przewodniczący dba o zachowanie bezpiecznej odległości półtora
metra między uczestnikami oraz o to, by fizycznie obecna była tylko taka liczba
posłów, która pozwoli przestrzegać wymogów bezpiecznej odległości.

Rozdział IV – Przepisy końcowe

Artykuł 5

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych środków
zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa służących ograniczeniu ryzyka, podejmowanych
przez Przewodniczącego, Prezydium Parlamentu Europejskiego lub inne właściwe organy
Parlamentu.

Artykuł 6

1. Decyzja ta wchodzi w życie 22 listopada 2021 r. po opublikowaniu na stronie
internetowej Parlamentu.

2. Decyzja ta wygasa 24 grudnia 2021 r., o ile nie zostanie wcześniej przedłużona,
zmieniona lub uchylona.

Bruksela, 19 listopada 2021 r.

David Maria Sassoli



Załącznik - Sesja miesięczna i posiedzenia

Prawa i praktyki, których właściwe wykonywanie bez fizycznej obecności posłów jest
niemożliwe, ulegają następującym dostosowaniom:

1. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych – art. 139 ust. 4 i 5 Regulaminu

O ile Konferencja Przewodniczących nie postanowi inaczej, do porządku obrad sesji
plenarnej nie wpisuje się interpelacji dotyczących kwestii pierwszorzędnych, o których
mowa w art. 139 Regulaminu.

2. Porządek dzienny – art. 158 ust. 1 Regulaminu

Poprawki do ostatecznego projektu porządku dziennego można proponować tylko wtedy,
gdy grupy polityczne osiągną w ich sprawie konsensus.

3. Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty – art. 159 ust. 4 Regulaminu

Najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem głosowania sprawozdawca lub
przewodniczący komisji może zgłosić Przewodniczącemu pisemny wniosek o złożenie
oświadczenia, o którym mowa w art. 159 ust. 4 Regulaminu. Przewodniczący wyznacza
moment, w którym oświadczenie zostanie złożone.

4. Krótka prezentacja – art. 160 Regulaminu

Nie stosuje się procedury, zgodnie z którą w ramach krótkiej prezentacji Przewodniczący
może udzielić głosu posłom wyrażającym chęć wypowiedzenia się.

5. Debata na aktualny temat – art. 162 Regulaminu

O ile Konferencja Przewodniczących nie postanowi inaczej, nie odbywają się debaty na
aktualne tematy, o których mowa w art. 162 Regulaminu.

6. Tryb pilny – art. 163 ust. 2 Regulaminu

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego ogłasza się najpóźniej na początku pierwszego
posiedzenia następującego po jego wpłynięciu do Przewodniczącego. Głosowanie nad
wnioskiem odbywa się w dniu jego ogłoszenia lub w pierwszej części głosowania na
posiedzeniu następującym po posiedzeniu, na którym ogłoszono wniosek.

7. Debata łączna – art. 164 Regulaminu

Pod debatę łączną można poddawać również punkty, które nie dotyczą spraw tej samej
natury lub między którymi nie istnieje związek faktyczny.



8. Tłumaczenie ustne – art. 167 ust. 2 Regulaminu

Tłumaczenie ustne zapewnia się w najszerszym możliwym zakresie (art. 237c ust. 2 tiret
piąte Regulaminu).

9. Nieprzydzielony czas wystąpień – art. 171 ust. 6 Regulaminu

Nie stosuje się procedury, zgodnie z którą Przewodniczący może udzielić posłom głosu
w nieprzydzielonym wcześniej czasie.

10. Niebieska kartka – art. 171 ust. 8 Regulaminu

Nie stosuje się procedury, zgodnie z którą Przewodniczący może udzielić głosu posłom
zgłaszającym chęć zadania pytania przez podniesienie niebieskiej kartki.

11. Wystąpienia jednominutowe – art. 172 Regulaminu

O ile Konferencja Przewodniczących nie postanowi inaczej, nie mają miejsca
jednominutowe wystąpienia służące zwróceniu uwagi Parlamentu na ważne kwestie
polityczne.

12. Kworum – art. 178 Regulaminu

Wnioski o stwierdzenie kworum należy zgłaszać Przewodniczącemu pisemnie
najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem głosowania. Kworum sprawdza się za pomocą
alternatywnego elektronicznego systemu głosowania.

13. Progi – art. 179 ust. 4 tiret pierwsze Regulaminu

W przypadku zastosowania podczas posiedzenia artykułu przewidującego średni lub
wysoki próg w poparciu danej grupy politycznej liczy się wszystkich posłów należących
do grupy, która wyraża poparcie.

14. Poprawki ustne i zmiany ustne – art. 180 ust. 6 Regulaminu

Nie można poddawać pod głosowanie poprawek ustnych ani zmian ustnych.

15. Kolejność głosowania – art. 182 i 183 Regulaminu

Przepisy art. 182 i 183 określające kolejność głosowania nie dotyczą chronologicznego
porządku głosowania, lecz metody ustalania wyników głosowania.



16. Debaty podczas głosowania – art. 182 ust. 4 i art. 187 ust. 2 akapit drugi Regulaminu

Między otwarciem a zamknięciem zdalnego głosowania mogą odbywać się debaty.

17. Głosowanie imienne – art. 190 Regulaminu

Głosowania są imienne, nawet jeżeli nie złożono wniosku o głosowanie imienne,
z wyjątkiem głosowań tajnych.

18. Głosowanie tajne – art. 191 ust. 2 Regulaminu

Wnioski o głosowanie tajne należy zgłaszać Przewodniczącemu pisemnie najpóźniej na
24 godziny przed rozpoczęciem odpowiedniej części głosowania.

19. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu – art. 194 Regulaminu

Nie udziela się ustnych wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu.
Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu nie mogą przekraczać
400 słów.

20. Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu – art. 195 Regulaminu

Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu należy zgłaszać Przewodniczącemu
pisemnie najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem posiedzenia lub danego punktu
porządku obrad.

21. Wnioski proceduralne – art. 197–201 Regulaminu

Wnioski proceduralne, o których mowa w art. 197, 198, 199, 200 i 201, są dopuszczalne
jedynie w przypadku ich pisemnego zgłoszenia Przewodniczącemu z co najmniej
24-godzinnym wyprzedzeniem. Przewodniczący niezwłocznie informuje posłów
o wniosku, publikując go na stronie internetowej Parlamentu lub korzystając
z najlepszych dostępnych środków. Wniosek poddaje się pod głosowanie
w odpowiedniej części głosowania.

22. Protokół – art. 202 Regulaminu

Protokół każdego posiedzenia jest udostępniany najpóźniej na godzinę przed
rozpoczęciem pierwszego posiedzenia następnej sesji miesięcznej. Jest on przedkładany
Parlamentowi do zatwierdzenia na początku pierwszego posiedzenia następującego po
jego udostępnieniu.


