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Poprawka 7
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Projekt decyzji
Umocowanie -1 (nowe)

Projekt decyzji Poprawka

-1 uwzględniając role, funkcje i 
kompetencje Parlamentu określone w 
traktatach,

Or. en

Poprawka 8
László Trócsányi, Lívia Járóka, Kinga Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs 
Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás 
Deutsch

Projekt decyzji
Umocowanie -1 a (nowe)

Projekt decyzji Poprawka

-1 a uwzględniając podstawowy 
obowiązek instytucji Unii Europejskiej 
polegający na ochronie praworządności 
również w ich własnym działaniu,

Or. en

Poprawka 9
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Projekt decyzji
Umocowanie -1b (nowe)

Projekt decyzji Poprawka

-1 b uwzględniając prawa osób z 
niepełnosprawnościami oraz rezolucję 
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Parlamentu Europejskiego z 7 lipca 2016 
r. w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem uwag 
podsumowujących Komitetu do spraw 
Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ1a ;
_________________
1a Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 138.

Or. en

Poprawka 10
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Gwendoline Delbos-Corfield, Helmut 
Scholz, Geert Bourgeois

Projekt decyzji
Ustęp 2

Projekt decyzji Poprawka

2. podkreśla, że kryzys sanitarny 
spowodowany pandemią Covid-19 
pokazał, że Regulamin Parlamentu nie 
przewiduje wszystkich odpowiednich 
środków mających na celu ułatwienie 
funkcjonowania Parlamentu w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

2. podkreśla, że kryzys sanitarny 
spowodowany pandemią Covid-19 
pokazał, że niezbędne jest przewidzenie w 
Regulaminie Parlamentu bardziej 
zaawansowanych procedur w celu 
zapewnienia nieograniczonego 
funkcjonowania Parlamentu w różnego 
rodzaju sytuacjach nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 11
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Helmut Scholz, Gwendoline Delbos-
Corfield, Geert Bourgeois

Projekt decyzji
Ustęp 3

Projekt decyzji Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości 
tymczasowe środki przyjęte przez 
przewodniczącego i organy Parlamentu w 
celu radzenia sobie z takimi sytuacjami 

3. podkreśla znaczenie tymczasowych 
środków przyjętych w obecnym kryzysie 
sanitarnym, zgodnie z zasadami 
praworządności, przez przewodniczącego i 
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nadzwyczajnymi; podkreśla, że środki te 
były potrzebne, aby zagwarantować 
ciągłość działalności Parlamentu, 
umożliwiając Parlamentowi sprawowanie 
funkcji ustawodawczej, budżetowej i 
kontroli politycznej w czasie kryzysu;

organy Parlamentu w celu radzenia sobie z 
takimi sytuacjami nadzwyczajnymi; 
podkreśla, że dla tych środków nie było 
alternatywy umożliwiającej 
zagwarantowanie wymaganej na mocy 
traktatów ciągłości działalności 
Parlamentu, oraz że środki te umożliwiły 
Parlamentowi sprawowanie funkcji 
ustawodawczej, budżetowej i kontroli 
politycznej w czasie kryzysu, zgodnie z 
procedurami przewidzianymi w 
traktatach;

Or. en

Poprawka 12
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Projekt decyzji
Ustęp 3

Projekt decyzji Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości 
tymczasowe środki przyjęte przez 
przewodniczącego i organy Parlamentu w 
celu radzenia sobie z takimi sytuacjami 
nadzwyczajnymi; podkreśla, że środki te 
były potrzebne, aby zagwarantować 
ciągłość działalności Parlamentu, 
umożliwiając Parlamentowi sprawowanie 
funkcji ustawodawczej, budżetowej i 
kontroli politycznej w czasie kryzysu;

3. przyjmuje do wiadomości 
tymczasowe środki przyjęte przez 
przewodniczącego i organy Parlamentu w 
celu radzenia sobie z takimi sytuacjami 
nadzwyczajnymi; podkreśla, że środki te 
były potrzebne, aby zagwarantować 
wymaganą na mocy traktatów ciągłość 
działalności Parlamentu, umożliwiając 
Parlamentowi sprawowanie funkcji 
ustawodawczej, budżetowej i kontroli 
politycznej w czasie kryzysu;

Or. en

Poprawka 13
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Gwendoline Delbos-Corfield, Helmut 
Scholz, Geert Bourgeois

Projekt decyzji
Ustęp 4
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Projekt decyzji Poprawka

4. uznaje, że wspomniane środki 
tymczasowe były w pełni uzasadnione i 
zapewniły ważność wszystkich oddanych 
głosów w czasie ich stosowania;

4. podkreśla, że wspomniane środki 
tymczasowe były w pełni uzasadnione i 
zapewniły ważność wszystkich oddanych 
głosów w czasie ich stosowania;

Or. en

Poprawka 14
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Projekt decyzji
Ustęp 4

Projekt decyzji Poprawka

4. uznaje, że wspomniane środki 
tymczasowe były w pełni uzasadnione i 
zapewniły ważność wszystkich oddanych 
głosów w czasie ich stosowania;

4. uznaje, że motywem i 
koniecznością zastosowania 
wspomnianych środków tymczasowych 
było zaradzenie okolicznościom 
spowodowanym pandemią COVID-19;

Or. en

Poprawka 15
László Trócsányi, Ádám Kósa, József Szájer, Edina Tóth, Balázs Hidvéghi, György 
Hölvényi, Enikő Győri, Kinga Gál, Lívia Járóka, Tamás Deutsch, Andor Deli, Andrea 
Bocskor

Projekt decyzji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt decyzji Poprawka

4a. wyraża pragnienie przywrócenia 
pełnego funkcjonowania Parlamentu 
zgodnie z jego własnymi przepisami, jak 
przewidziano w traktatach;

Or. en
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Poprawka 16
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Projekt decyzji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt decyzji Poprawka

6a. przypomina, że Unia Europejska 
jest wspólnotą wartości, która przywiązuje 
dużą wagę do zasady praworządności i w 
związku z tym zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do wszczęcia procedury 
kontroli zgodnie z art. 263 TFUE, aby 
zapewnić legalność tych zmian 
Regulaminu w terminie dwóch miesięcy 
od ich przyjęcia;

Or. en

Poprawka 17
Geert Bourgeois

Regulamin
Tytuł XIIIa (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

TYTUŁ XIIIa: SYTUACJE 
NADZWYCZAJNE

Or. nl

Uzasadnienie

Korekta językowa.

Poprawka 18
Mihai Tudose, Victor Negrescu, Juan Fernando López Aguilar
w imieniu grupy S&D
Domènec Ruiz Devesa
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Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z traktatów i 
konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw. Uznaje się, 
że takie sytuacje nadzwyczajne występują, 
jeżeli Przewodniczący dochodzi do 
wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, podjąć 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3. Jeżeli ze względu na szczególnie 
pilną konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
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tym terminie.
W następstwie decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego, zatwierdzonej przez 
Konferencję Przewodniczących, posłowie, 
grupa polityczna lub grupy w liczbie 
stanowiącej co najmniej średni próg mogą 
w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub 
wszystkie środki, o których mowa w tej 
decyzji, były indywidualnie przedkładane 
Parlamentowi do uchylenia lub 
potwierdzenia bez debaty. Głosowanie na 
sesji plenarnej jest wpisywane do 
porządku dziennego pierwszego 
posiedzenia po złożeniu wniosku. 
Poprawki nie są dopuszczalne. Taki 
proceduralny wniosek o głosowanie nad 
niektórymi lub wszystkimi środkami 
będącymi przedmiotem decyzji poddawany 
jest pod głosowanie. Większość wymagana 
do tego głosowania to większość posłów 
wchodzących w skład Parlamentu. Jeżeli 
osiągnięta zostanie wyżej wymieniona 
większość, niektóre lub wszystkie środki 
będące przedmiotem wniosku zostaną 
poddane pod głosowanie indywidualnie.
Do uchylenia ich niezbędna będzie 
większość posłów wchodzących w skład 
Parlamentu. W przypadku uchylenia 
środki te wygasają po ogłoszeniu wyniku 
głosowania. Środek potwierdzony na 
posiedzeniu plenarnym nie może być 
przedmiotem dalszego głosowania w 
trakcie tej samej sesji miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienia sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
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pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu;
f) w przypadku gdy nie można zastosować 
systemu zdalnego uczestnictwa, o którym 
mowa w art. 237c, obniżenie kworum 
przewidzianego w art. 178 i 218 do co 
najmniej jednej czwartej całkowitej liczby 
posłów do Parlamentu zamiast jednej 
trzeciej w odniesieniu do niezbędnej 
obecności w sali obrad, i/lub co najmniej 
jednej piątej członków danej komisji 
zamiast jednej czwartej, jeśli chodzi o 
niezbędną obecność w komisji.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami. 
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji. 
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy 
na określony czas. Decyzja o przedłużeniu 
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zawiera uzasadnienie. Przewodniczący 
uchyla decyzję przyjętą na podstawie 
niniejszego artykułu z chwilą ustania 
sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w 
ust. 1 i która spowodowała jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne. Przy stosowaniu niniejszego 
artykułu uwzględnia się w szczególności 
zasadę demokracji przedstawicielskiej, 
zasadę równego traktowania posłów, 
prawo posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
osobistego głosowania, a także Protokół 
nr 6 do traktatów.

Or. en

Poprawka 19
Mihai Tudose, Victor Negrescu, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, 
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D
Domènec Ruiz Devesa

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z traktatów i 
konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
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miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw. Uznaje się, 
że takie sytuacje nadzwyczajne występują, 
jeżeli Przewodniczący dochodzi do 
wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, podjąć 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3.
Jeżeli ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
tym terminie.
W następstwie decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego, zatwierdzonej przez 
Konferencję Przewodniczących, posłowie, 
grupa polityczna lub grupy w liczbie 
stanowiącej co najmniej średni próg mogą 
w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub 
wszystkie środki, o których mowa w tej 
decyzji, były indywidualnie przedkładane 
Parlamentowi do uchylenia lub 
potwierdzenia bez debaty. Głosowanie na 
sesji plenarnej jest wpisywane do 
porządku dziennego pierwszego 
posiedzenia po złożeniu wniosku. 
Poprawki nie są dopuszczalne. Do 
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uchylenia danego środka niezbędna 
będzie większość posłów wchodzących w 
skład Parlamentu. W przypadku 
uchylenia środek wygasa po ogłoszeniu 
wyniku głosowania. Środek zatwierdzony 
na posiedzeniu plenarnym nie może być 
przedmiotem dalszego głosowania w 
trakcie tej samej sesji miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienia sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu;
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f) w przypadku gdy nie można zastosować 
systemu zdalnego uczestnictwa, o którym 
mowa w art. 237c, obniżenie kworum 
przewidzianego w art. 178 i 218 do co 
najmniej jednej czwartej całkowitej liczby 
posłów do Parlamentu zamiast jednej 
trzeciej w odniesieniu do niezbędnej 
obecności w sali obrad, i/lub co najmniej 
jednej piątej członków danej komisji 
zamiast jednej czwartej, jeśli chodzi o 
niezbędną obecność w komisji.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami. 
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji. 
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy 
na określony czas. Decyzja o przedłużeniu 
zawiera uzasadnienie. Przewodniczący 
uchyla decyzję przyjętą na podstawie 
niniejszego artykułu z chwilą ustania 
sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w 
ust. 1 i która spowodowała jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne. Przy stosowaniu niniejszego 
artykułu uwzględnia się w szczególności 
zasadę demokracji przedstawicielskiej, 
zasadę równego traktowania posłów, 
prawo posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
osobistego głosowania, a także Protokół 
nr 6 do traktatów.

Or. en
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Poprawka 20
Geert Bourgeois

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których ze względu na 
wyjątkowe i nieprzewidywalne 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z Traktatów 
zgodnie ze zwyczajowymi procedurami 
Parlamentu określonymi w innych 
postanowieniach niniejszego Regulaminu. 
W tych okolicznościach konieczne może 
się okazać wprowadzenie tymczasowego 
odstępstwa od wyżej wymienionych 
zwyczajowych procedur oraz podjęcie 
środków nadzwyczajnych, aby umożliwić 
Parlamentowi wykonywanie jego 
obowiązków i prerogatyw.
Uznaje się, że takie nadzwyczajne sytuacje 
występują, w przypadku gdy 
Przewodniczący – w porozumieniu z 
Konferencją Przewodniczących, na 
podstawie wiarygodnych informacji 
potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu – 
dochodzi do wniosku, że zebranie się 
zgodnie ze zwyczajowymi procedurami 
określonymi w innych postanowieniach 
niniejszego Regulaminu i z przyjętym 
harmonogramem jest dla Parlamentu 
niemożliwe lub niebezpieczne.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może podjąć za 
zgodą Konferencji Przewodniczących 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3.
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Jeżeli spełnione są warunki określone w 
ust. 1 i zorganizowanie posiedzenia przy 
fizycznej lub zdalnej obecności posłów 
zgodnie z ustalonym harmonogramem 
posiedzeń jest dla Parlamentu niemożliwe 
lub niebezpieczne, Przewodniczący może 
podjąć za zgodą Konferencji 
Przewodniczących decyzję o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w ust. 3 lit. a).
Jeżeli ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Taka decyzja wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
w tym terminie przez Konferencję 
Przewodniczących.
Po zatwierdzeniu przez Konferencję 
Przewodniczących decyzja 
Przewodniczącego jest przedkładana do 
zatwierdzenia na następnym posiedzeniu 
plenarnym. Każdy z przyjętych środków 
podlega odrębnemu głosowaniu. 
Poprawki nie są dopuszczalne. Jeżeli 
środek nie uzyska większości oddanych 
głosów, traci ważność po ogłoszeniu 
wyników głosowania. Środek 
zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 
nie może być przedmiotem dalszego 
głosowania w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.
Grupa polityczna lub posłowie w liczbie 
stanowiącej co najmniej niski próg mogą 
w każdej chwili wystąpić o przedłożenie 
niektórych lub wszystkich środków 
przyjętych w rozumieniu ust. 3 niniejszego 
artykułu do zatwierdzenia na następnym 
posiedzeniu plenarnym. Głosowanie na 
sesji plenarnej jest wpisywane do 
porządku dziennego pierwszego 
posiedzenia po złożeniu wniosku. 
Poprawki nie są dopuszczalne. Jeżeli 
środek nie uzyska większości oddanych 
głosów, traci ważność po ogłoszeniu 
wyników głosowania. Środek 
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zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 
nie może być przedmiotem dalszego 
głosowania w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
dotyczyć następujących właściwych 
środków zgodnie z ust. 1 i 2 oraz w 
zakresie, w jakim są one odpowiednie, 
konieczne i proporcjonalne:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu w ramach systemu zdalnego 
uczestnictwa, o którym mowa w art. 237c;
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, za 
pomocą najlepszych dostępnych środków.
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji.
Przewodniczący może za zgodą 
Konferencji Przewodniczących przedłużyć 
tę decyzję raz lub więcej razy na określony 
czas zgodnie z procedurą, o której mowa 
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w ust. 2. Decyzja o przedłużeniu zawiera 
uzasadnienie.
Przewodniczący uchyla za zgodą 
Konferencji Przewodniczących decyzję 
podjętą zgodnie z niniejszym artykułem, 
gdy przestaje być ona odpowiednia, 
konieczna i proporcjonalna.
5. Artykuł ten przewiduje odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu, w 
związku z czym należy go interpretować i 
stosować w sposób ścisły.
Zastosowanie niniejszego artykułu nie 
narusza zasady demokracji 
przedstawicielskiej i zapewnia 
poszanowanie szczególnej 
reprezentatywności Parlamentu, zasady 
równego traktowania wszystkich posłów, 
prawa posłów do wykonywania bez 
przeszkód mandatu parlamentarnego, 
prawa zabierania głosu w jednym z 
języków urzędowych Unii Europejskiej 
oraz prawa do swobodnego, 
indywidualnego i osobistego głosowania. 
W każdych okolicznościach należy 
respektować demokratyczne i przejrzyste 
funkcjonowanie Parlamentu 
Europejskiego i zapewnić równe 
traktowanie wszystkich zasiadających w 
nim posłów.

Or. nl

Poprawka 21
Rainer Wieland

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
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okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z Traktatów i 
konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw.
Uznaje się, że takie sytuacje nadzwyczajne 
występują, jeżeli Przewodniczący dochodzi 
do wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, podjąć 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3.
Jeżeli ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
tym terminie.
W następstwie decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego, zatwierdzonej przez 
Konferencję Przewodniczących, grupa 
polityczna lub posłowie w liczbie 
stanowiącej co najmniej niski próg mogą 
w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub 
wszystkie środki, o których mowa w tej 
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decyzji, były indywidualnie przedkładane 
Parlamentowi do zatwierdzenia bez 
debaty. Głosowanie na sesji plenarnej jest 
wpisywane do porządku dziennego 
pierwszego posiedzenia po złożeniu 
wniosku. Poprawki nie są dopuszczalne. 
Jeżeli środek nie uzyska większości 
oddanych głosów, traci on ważność po 
ogłoszeniu wyników głosowania. Środek 
zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 
nie może być przedmiotem dalszego 
głosowania w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
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sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
tymczasowego zastępstwa posłów w 
komisji ustalonego przez grupy polityczne, 
chyba że dany poseł sprzeciwia się temu;
f) w przypadku gdy nie można zastosować 
systemu zdalnego uczestnictwa, o którym 
mowa w art. 237c, obniżenie kworum 
przewidzianego w art. 178 i 218 do co 
najmniej jednej czwartej całkowitej liczby 
posłów do Parlamentu zamiast jednej 
trzeciej w odniesieniu do niezbędnej 
obecności w sali obrad, i/lub co najmniej 
jednej piątej członków danej komisji 
zamiast jednej czwartej, jeśli chodzi o 
niezbędną obecność w komisji.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami.
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji.
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy 
na określony czas. Decyzja o przedłużeniu 
zawiera uzasadnienie.
Przewodniczący uchyla decyzję przyjętą 
na podstawie niniejszego artykułu z 
chwilą ustania sytuacji nadzwyczajnej, o 
której mowa w ust. 1 i która spowodowała 
jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne.
Przy stosowaniu niniejszego artykułu 
uwzględnia się w szczególności zasadę 
demokracji przedstawicielskiej, zasadę 
równego traktowania posłów, prawo 
posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
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urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
osobistego głosowania, a także Protokół 
nr 6 do Traktatów.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa w projekcie sprawozdania dotycząca ust. 2 lit. e): należy wyraźniej 
zaznaczyć, że ustalenia dokonują grupy polityczne.

Poprawka 22
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z traktatów i 
zgodnych z nimi i konieczne jest 
tymczasowe odstępstwo od zwyczajowych 
procedur Parlamentu określonych w 
jakimkolwiek innym miejscu w 
Regulaminie w celu przyjęcia środków 
nadzwyczajnych umożliwiających mu 
dalsze wykonywanie tych obowiązków i 
prerogatyw.
Uznaje się, że takie sytuacje nadzwyczajne 
występują, jeżeli Przewodniczący dochodzi 
do wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo i ochronę oraz Wydział 
Prawny Parlamentu Europejskiego, a 
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także po konsultacji z przewodniczącym 
Komisji Europejskiej i przewodniczącym 
Rady Unii Europejskiej, że ze względu na 
bezpieczeństwo lub ochronę lub ze 
względu na brak dostępności środków 
technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących i po 
konsultacji z kwestorami, podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków, o których mowa w ust. 3.
Jeżeli ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
tym terminie. Przed podjęciem decyzji 
Konferencja Przewodniczących 
konsultuje się z kwestorami.
W następstwie decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego, zatwierdzonej przez 
Konferencję Przewodniczących, grupa 
polityczna lub posłowie, na których prawa 
wynikające ze sprawowania mandatu 
parlamentarnego ta decyzja ma wpływ, 
mogą w każdej chwili zażądać, aby 
niektóre lub wszystkie środki, o których 
mowa w tej decyzji, były indywidualnie 
przedkładane Parlamentowi do 
zatwierdzenia bez debaty. Głosowanie na 
sesji plenarnej jest wpisywane do 
porządku dziennego pierwszego 
posiedzenia po złożeniu wniosku. Jeżeli 
środek nie uzyska większości oddanych 
głosów, traci on ważność po ogłoszeniu 
wyników głosowania. Środek 
zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 
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nie może być przedmiotem dalszego 
głosowania w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 2, 
obejmują następujący wyczerpujący wykaz 
środków:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienia sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu;
f) definicja obecności na sali posiedzeń 
plenarnych i jej skutki prawne, takie jak 
zasady dotyczące ustalenia kworum i 
progu.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie, ma ograniczony 
zakres, a także zawiera uzasadnienie i 
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może podlegać procedurze ustanowionej 
w art. 263 TFUE. Wchodzi ona w życie po 
jej opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami.
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji.
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy 
na określony czas. Decyzja o przedłużeniu 
zawiera uzasadnienie i może podlegać 
procedurze ustanowionej w art. 263 
TFUE.
Przewodniczący uchyla decyzję przyjętą 
na podstawie niniejszego artykułu z 
chwilą ustania sytuacji nadzwyczajnej, o 
której mowa w ust. 1 i która spowodowała 
jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne.
Przy stosowaniu niniejszego artykułu 
uwzględnia się w szczególności zasadę 
demokracji przedstawicielskiej i 
praworządności, zasadę równego 
traktowania posłów, prawo posłów do 
wykonywania mandatu parlamentarnego 
bez przeszkód, przy zapewnieniu 
proporcjonalnej i zrównoważonej 
reprezentacji politycznej, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
osobistego głosowania. Należy zapewnić 
zgodność z protokołem nr 6 do traktatów, 
a jeżeli konieczne jest odstępstwo w 
związku z sytuacją nadzwyczajną, o której 
mowa w niniejszym artykule, wymagana 
jest formalna zgoda państw 
członkowskich, zgodnie z traktatami.

Or. en
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Poprawka 23
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z traktatów i 
konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw.
Uznaje się, że takie sytuacje nadzwyczajne 
występują, jeżeli Przewodniczący dochodzi 
do wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, podjąć 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3.
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Jeżeli ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
tym terminie.
W następstwie decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego, zatwierdzonej przez 
Konferencję Przewodniczących, grupa 
polityczna lub posłowie w liczbie 
stanowiącej co najmniej niski próg mogą 
w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub 
wszystkie środki, o których mowa w tej 
decyzji, były indywidualnie przedkładane 
Parlamentowi do zatwierdzenia bez 
debaty. Głosowanie na sesji plenarnej jest 
wpisywane do porządku dziennego 
pierwszego posiedzenia po złożeniu 
wniosku. Poprawki nie są dopuszczalne. 
Jeżeli środek nie uzyska większości 
oddanych głosów, traci on ważność po 
ogłoszeniu wyników głosowania. Środek 
zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 
nie może być przedmiotem dalszego 
głosowania w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienia sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
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innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu;
f) w przypadku gdy nie można zastosować 
systemu zdalnego uczestnictwa, o którym 
mowa w art. 237c, obniżenie kworum 
przewidzianego w art. 178 i 218 do co 
najmniej jednej czwartej całkowitej liczby 
posłów do Parlamentu zamiast jednej 
trzeciej w odniesieniu do niezbędnej 
obecności w sali obrad, i/lub co najmniej 
jednej piątej członków danej komisji 
zamiast jednej czwartej, jeśli chodzi o 
niezbędną obecność w komisji.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami.
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji.
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy 
na określony czas. Decyzja o przedłużeniu 
zawiera uzasadnienie.
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Przewodniczący uchyla decyzję przyjętą 
na podstawie niniejszego artykułu z 
chwilą ustania sytuacji nadzwyczajnej, o 
której mowa w ust. 1 i która spowodowała 
jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne.
Przy stosowaniu niniejszego artykułu 
uwzględnia się w szczególności zasadę 
demokracji przedstawicielskiej, zasadę 
równego traktowania posłów, prawo 
posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
wykonywania prac (zabierania głosu, 
redagowania i czytania) w jednym z 
języków urzędowych Unii Europejskiej – 
jeśli sytuacja nadzwyczajna trwa dłużej 
niż trzy miesiące, należy w pełni 
zastosować art. 167 – oraz prawo do 
swobodnego, indywidualnego i osobistego 
głosowania, a także Protokół nr 6 do 
traktatów.

Or. en

Poprawka 24
Pascal Durand

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z traktatów i 
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konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw.
Uznaje się, że takie sytuacje nadzwyczajne 
występują, jeżeli Przewodniczący dochodzi 
do wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, podjąć 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3.
Jeżeli ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3. Decyzja 
taka wygasa pięć dni po jej przyjęciu, 
chyba że zostanie zatwierdzona przez 
Konferencję Przewodniczących w tym 
terminie.
W następstwie decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego, zatwierdzonej przez 
Konferencję Przewodniczących, posłowie, 
grupa polityczna lub grupy w liczbie 
stanowiącej co najmniej średni próg mogą 
w każdej chwili zażądać, aby niektóre lub 
wszystkie środki, o których mowa w tej 
decyzji, były indywidualnie przedkładane 
Parlamentowi do przyjęcia bez debaty. 
Głosowanie na sesji plenarnej jest 
wpisywane do porządku dziennego 
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pierwszego posiedzenia po złożeniu 
wniosku. Poprawki nie są dopuszczalne. 
Jeżeli środek nie uzyska większości 
oddanych głosów, traci on ważność po 
ogłoszeniu wyników głosowania. Środek 
zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 
nie może być przedmiotem dalszego 
głosowania w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienia sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu;
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4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami.
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji.
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2. Decyzja o 
przedłużeniu zawiera uzasadnienie.
Przewodniczący uchyla decyzję przyjętą 
na podstawie niniejszego artykułu z 
chwilą ustania sytuacji nadzwyczajnej, o 
której mowa w ust. 1 i która spowodowała 
jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne.
Przy stosowaniu niniejszego artykułu 
uwzględnia się w szczególności zasadę 
demokracji przedstawicielskiej, zasadę 
równego traktowania posłów, prawo 
posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
osobistego głosowania, a także Protokół 
nr 6 do traktatów.

Or. en

Poprawka 25
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z traktatów i 
konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw. Uznaje się, 
że takie sytuacje nadzwyczajne występują, 
jeżeli Przewodniczący dochodzi do 
wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie. 
 2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, podjąć 
decyzję o zastosowaniu co najmniej 
jednego ze środków, o których mowa w 
ust. 3. Jeżeli ze względu na szczególnie 
pilną konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
tym terminie. 
Uzgodnione środki są wpisywane do 
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porządku dziennego pierwszego 
posiedzenia po podjęciu decyzji przez 
Przewodniczącego. Jeżeli środek nie 
uzyska większości oddanych głosów, traci 
on ważność po ogłoszeniu wyników 
głosowania.
 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki: 
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów; 
 b) przeniesienie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego; 
 c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego; 
 d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237c; 
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu; 
 4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
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opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi 
środkami. Wszyscy posłowie są również 
niezwłocznie informowani osobiście o 
podjętej decyzji. Decyzja może zostać 
przedłużona przez Przewodniczącego 
zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 
2, raz lub więcej razy na określony czas. 
Decyzja o przedłużeniu zawiera 
uzasadnienie. Przewodniczący uchyla 
decyzję przyjętą na podstawie niniejszego 
artykułu z chwilą ustania sytuacji 
nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 1 i 
która spowodowała jej przyjęcie. 
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do poradzenia sobie w 
danej sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne. Przy stosowaniu niniejszego 
artykułu uwzględnia się w szczególności 
zasadę demokracji przedstawicielskiej, 
zasadę równego traktowania posłów, 
prawo posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
osobistego głosowania, a także Protokół 
nr 6 do traktatów. 

Or. en

Poprawka 26
Fabio Massimo Castaldo

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237a
Środki nadzwyczajne

1. Artykuł ten ma zastosowanie do 
sytuacji, w których – ze względu na 
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wyjątkowe i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności pozostające poza jego 
kontrolą – Parlament Europejski nie może 
wykonywać swoich obowiązków i 
prerogatyw wynikających z Traktatów i 
konieczne jest tymczasowe odstępstwo od 
zwyczajowych procedur Parlamentu 
określonych w jakimkolwiek innym 
miejscu w Regulaminie w celu przyjęcia 
środków nadzwyczajnych 
umożliwiających mu dalsze wykonywanie 
tych obowiązków i prerogatyw. Uznaje się, 
że takie sytuacje nadzwyczajne występują, 
jeżeli Przewodniczący dochodzi do 
wniosku, na podstawie wiarygodnych 
dowodów potwierdzonych w stosownych 
przypadkach przez służby Parlamentu, że 
ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę 
lub ze względu na brak dostępności 
środków technicznych niemożliwe lub 
niebezpieczne jest lub będzie zwołanie 
posiedzenia zgodnie ze zwyczajową 
procedurą określoną w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie 
i w przyjętym harmonogramie.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 1, Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących i po 
konsultacji z przedstawicielem posłów 
niezrzeszonych, podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków, o których mowa w ust. 3. Jeżeli 
ze względu na szczególnie pilną 
konieczność Konferencja 
Przewodniczących nie może się zebrać, 
Przewodniczący może podjąć decyzję o 
zastosowaniu co najmniej jednego ze 
środków określonych w ust. 3 lit. a), b) i 
c). Decyzja taka wygasa pięć dni po jej 
przyjęciu, chyba że zostanie zatwierdzona 
przez Konferencję Przewodniczących w 
tym terminie. W następstwie decyzji 
podjętej przez Przewodniczącego, 
zatwierdzonej przez Konferencję 
Przewodniczących, grupa polityczna lub 
posłowie w liczbie stanowiącej co 
najmniej niski próg mogą w każdej chwili 
zażądać, aby niektóre lub wszystkie środki, 
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o których mowa w tej decyzji, były 
indywidualnie przedkładane 
Parlamentowi do zatwierdzenia bez 
debaty. Uzgodnione środki są wpisywane 
do porządku dziennego pierwszego 
posiedzenia po podjęciu decyzji przez 
Przewodniczącego. Poprawki nie są 
dopuszczalne. Jeżeli środek nie uzyska 
większości oddanych głosów, traci on 
ważność po ogłoszeniu wyników 
głosowania. Środek zatwierdzony na 
posiedzeniu plenarnym nie może być 
przedmiotem dalszego głosowania w 
trakcie tej samej sesji miesięcznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może 
przewidywać wszelkie właściwe środki 
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1, w szczególności 
następujące środki:
a) przełożenie zaplanowanej sesji 
miesięcznej, posiedzenia lub posiedzenia 
komisji na późniejszy termin lub 
odwołanie lub ograniczenie posiedzeń 
delegacji międzyparlamentarnych i innych 
organów;
b) przeniesienie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia komisji z 
siedziby Parlamentu do jednego z miejsc 
pracy Parlamentu lub do miejsca 
zewnętrznego lub z jednego z miejsc pracy 
do siedziby Parlamentu, do jednego z 
innych miejsc pracy Parlamentu lub do 
miejsca zewnętrznego;
c) zorganizowanie sesji miesięcznej lub 
posiedzenia w siedzibie Parlamentu, lecz 
w całości lub w części w odrębnych salach 
posiedzeń, aby umożliwić utrzymywanie 
właściwego dystansu fizycznego;
d) zorganizowanie sesji miesięcznej, 
posiedzenia lub posiedzenia organów 
Parlamentu z wykorzystaniem systemu 
zdalnego uczestnictwa, o którym mowa w 
art. 237b;
e) jeżeli mechanizm zastąpienia ad hoc 
przewidziany w art. 209 ust. 7 nie 
zapewnia wystarczających środków 



PE657.438v02-00 38/68 AM\1214113PL.docx

PL

zaradczych w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej , zastosowanie 
przez grupy polityczne tymczasowego 
zastępstwa posłów w komisji, chyba że 
dany poseł sprzeciwia się temu;
f) w przypadku gdy nie można zastosować 
systemu zdalnego uczestnictwa, o którym 
mowa w art. 237b, obniżenie kworum 
przewidzianego w art. 178 i 218 do co 
najmniej jednej czwartej całkowitej liczby 
posłów do Parlamentu zamiast jednej 
trzeciej w odniesieniu do niezbędnej 
obecności w sali obrad, i/lub co najmniej 
jednej piątej członków danej komisji 
zamiast jednej czwartej, jeśli chodzi o 
niezbędną obecność w komisji.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest 
ograniczona w czasie i zawiera 
uzasadnienie. Wchodzi ona w życie po jej 
opublikowaniu na stronie internetowej 
Parlamentu lub, jeżeli okoliczności 
uniemożliwiają taką publikację, 
najlepszymi dostępnymi środkami. 
Wszyscy posłowie są również niezwłocznie 
informowani osobiście o podjętej decyzji. 
Decyzja może zostać przedłużona przez 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2, raz lub więcej razy 
na określony czas. Decyzja o przedłużeniu 
zawiera uzasadnienie. Przewodniczący 
uchyla decyzję przyjętą na podstawie 
niniejszego artykułu z chwilą ustania 
sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w 
ust. 1 i która spowodowała jej przyjęcie.
5. Przepis ten stosuje się tylko w 
ostateczności, a do stawienia czoła danej 
sytuacji nadzwyczajnej wybierane i 
stosowane są jedynie środki absolutnie 
niezbędne. Przy stosowaniu niniejszego 
artykułu uwzględnia się w szczególności 
zasadę demokracji przedstawicielskiej, 
zasadę równego traktowania posłów, 
prawo posłów do wykonywania mandatu 
parlamentarnego bez przeszkód, prawo 
zabierania głosu w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz prawo 
do swobodnego, indywidualnego i 
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osobistego głosowania, a także Protokół 
nr 6 do traktatów.

Or. it

Poprawka 27
Geert Bourgeois

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237b
Zakłócenia równowagi politycznej w 
Parlamencie
1. Przewodniczący może przyjąć za zgodą 
Konferencji Przewodniczących niezbędne 
środki w celu ułatwienia uczestnictwa 
posłów lub danej grupy, jeżeli na 
podstawie wiarygodnych informacji 
dojdzie do wniosku, że równowaga 
polityczna w Parlamencie jest poważnie 
zakłócona, ponieważ dla znacznej liczby 
posłów lub jednej z grup politycznych 
udział w pracach Parlamentu zgodnie ze 
zwyczajowymi procedurami określonymi 
w innych postanowieniach niniejszego 
Regulaminu jest niemożliwy lub 
niebezpieczny.
Jedynym celem takich środków, o których 
mowa w ust. 1, jest umożliwienie zdalnego 
uczestnictwa posłów, których dotyczy 
zastosowanie wybranych środków 
technicznych na mocy art. 237c ust. 1 lub 
innych odpowiednich środków służących 
temu samemu celowi.
2. Przewodniczący może podjąć za zgodą 
Konferencji Przewodniczących decyzję o 
zastosowaniu środków określonych w art. 
237a ust. 3 lit. a), jeżeli na podstawie 
wiarygodnych informacji dojdzie do 
wniosku, że równowaga polityczna w 
Parlamencie jest poważnie zakłócona, 
ponieważ dla znacznej liczby posłów lub 
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jednej z grup politycznych zarówno udział 
fizyczny, jak i zdalny w pracach 
Parlamentu zgodnie z ustalonym 
harmonogramem posiedzeń jest 
niemożliwy lub niebezpieczny.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mogą zostać przyjęte, jeżeli wyjątkowe i 
nieprzewidywalne okoliczności mają 
wpływ na znaczną liczbę posłów i 
pozostają poza ich kontrolą. Przy ocenie, 
czy chodzi o znaczną liczbę posłów, 
decydujące znaczenie ma kwestia, czy 
doszło do poważnego zakłócenia 
równowagi politycznej, przy czym należy 
też uwzględnić reprezentację degresywnie 
proporcjonalną, o której mowa w art. 14 
TUE. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mogą zostać przyjęte w zakresie, w jakim 
są odpowiednie, konieczne i 
proporcjonalne.
4. Stosuje się odpowiednio przepisy art. 
237a ust. 2 akapity trzeci, czwarty i piąty 
oraz przepisy i zasady określone w art. 
237a ust. 4 i 5.

Or. nl

Poprawka 28
Rainer Wieland

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237b
Zakłócenie równowagi politycznej w 

Parlamencie
1. Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, przyjąć 
niezbędne środki w celu ułatwienia 
uczestnictwa posłów lub danej grupy 
politycznej, jeżeli na podstawie 
wiarygodnych dowodów dojdzie do 
wniosku, że równowaga polityczna w 
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Parlamencie jest poważnie zakłócona, 
ponieważ ze względów bezpieczeństwa lub 
ochrony lub ze względu na brak 
dostępności środków technicznych 
znaczna liczba posłów lub grupa 
polityczna nie może uczestniczyć w 
pracach Parlamentu zgodnie ze zwykłymi 
procedurami określonymi w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie.
Jedynym celem takich środków jest 
umożliwienie zdalnego uczestnictwa 
posłów, których dotyczy zastosowanie 
wybranych środków technicznych na 
podstawie art. 237c ust. 1 lub innych 
odpowiednich środków służących temu 
samemu celowi.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
zostać przyjęte w odniesieniu do znacznej 
liczby posłów, jeżeli wyjątkowe i 
niemożliwe do przewidzenia okoliczności 
pozostające poza ich kontrolą, 
występujące w kontekście regionalnym, 
uniemożliwią im uczestnictwo.
Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
również zostać przyjęte w odniesieniu do 
członków grupy politycznej, jeżeli grupa ta 
wystąpiła o nie, w przypadku gdy 
niemożność udziału danej grupy wynika z 
nadzwyczajnych i niemożliwych do 
przewidzenia okoliczności pozostających 
poza kontrolą tej grupy.
Stosuje się odpowiednio przepisy art. 237a 
ust. 2 akapity drugi i trzeci oraz przepisy i 
zasady określone w art. 237a ust. 4 i 5.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa w projekcie sprawozdania dotycząca ust. 2 akapit drugi: W wersji 
niemieckiej słowo „da” należy zastąpić słowem „wenn” „w przypadku gdy”).

Poprawka 29
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
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Kósa

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237b
Zakłócenie równowagi politycznej w 

Parlamencie
1. Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, przyjąć 
niezbędne środki w celu ułatwienia 
uczestnictwa posłów lub danej grupy 
politycznej, jeżeli na podstawie 
wiarygodnych dowodów dojdzie do 
wniosku, że równowaga polityczna w 
Parlamencie jest poważnie zakłócona, 
ponieważ ze względów bezpieczeństwa lub 
ochrony lub ze względu na brak 
dostępności środków technicznych 
znaczna liczba posłów lub grupa 
polityczna nie może uczestniczyć w 
pracach Parlamentu zgodnie ze zwykłymi 
procedurami określonymi w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym Regulaminie.
Jedynym celem takich środków jest 
umożliwienie zdalnego uczestnictwa 
posłów, których dotyczy zastosowanie 
wybranych środków technicznych na 
podstawie art. 237c ust. 1 lub innych 
odpowiednich środków służących temu 
samemu celowi.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
zostać przyjęte w odniesieniu do znacznej 
liczby posłów, jeżeli wyjątkowe i 
niemożliwe do przewidzenia okoliczności 
pozostające poza ich kontrolą, 
występujące w kontekście regionalnym, 
uniemożliwią im uczestnictwo.
Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
również zostać przyjęte w odniesieniu do 
członków grupy politycznej, jeżeli grupa ta 
wystąpiła o nie, w przypadku gdy 
niemożność udziału danej grupy wynika z 
nadzwyczajnych i niemożliwych do 
przewidzenia okoliczności pozostających 



AM\1214113PL.docx 43/68 PE657.438v02-00

PL

poza kontrolą tej grupy.
3. Stosuje się odpowiednio przepisy art. 
237a ust. 2 akapity drugi i trzeci oraz 
przepisy i zasady określone w art. 237a 
ust. 4 i 5.

Or. en

Poprawka 30
Fabio Massimo Castaldo

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
Zakłócenia równowagi politycznej w 

Parlamencie
1. Przewodniczący może, za zgodą 
Konferencji Przewodniczących i po 
konsultacji z przedstawicielem posłów 
niezrzeszonych, przyjąć niezbędne środki 
w celu ułatwienia uczestnictwa posłów lub 
danej grupy politycznej, jeżeli na 
podstawie wiarygodnych dowodów dojdzie 
do wniosku, że równowaga polityczna w 
Parlamencie jest poważnie zakłócona, 
ponieważ ze względów bezpieczeństwa lub 
ochrony lub ze względu na brak 
dostępności środków technicznych 
znaczna liczba posłów lub grupa 
polityczna nie może uczestniczyć w 
pracach Parlamentu zgodnie ze zwykłymi 
procedurami określonymi w jakimkolwiek 
innym miejscu w niniejszym 
Regulaminie. Jedynym celem takich 
środków jest umożliwienie zdalnego 
uczestnictwa posłów, których dotyczy 
zastosowanie wybranych środków 
technicznych na podstawie art. 237c ust. 1 
lub innych odpowiednich środków 
służących temu samemu celowi.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
zostać przyjęte w odniesieniu do znacznej 
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liczby posłów, jeżeli wyjątkowe i 
niemożliwe do przewidzenia okoliczności 
pozostające poza ich kontrolą, 
występujące w kontekście regionalnym, 
uniemożliwią im uczestnictwo. Środki, o 
których mowa w ust. 1, mogą również 
zostać przyjęte w odniesieniu do członków 
grupy politycznej, jeżeli grupa ta wystąpiła 
o nie, w przypadku gdy niemożność 
udziału danej grupy wynika z 
nadzwyczajnych i niemożliwych do 
przewidzenia okoliczności pozostających 
poza kontrolą tej grupy. 
3. Stosuje się odpowiednio przepisy art. 
237a ust. 2 akapity drugi i trzeci oraz 
przepisy i zasady określone w art. 237a 
ust. 4 i 5. 

Or. it

Poprawka 31
Pascal Durand

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
System zdalnego uczestnictwa

1. W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje decyzję na podstawie art. 237a 
ust. 2 o stosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa poprzez przyjęcie środka na 
podstawie art. 237a ust. 3 lit. d), 
Parlament może prowadzić prace zdalnie, 
między innymi umożliwiając wszystkim 
posłom korzystanie z niektórych praw 
parlamentarnych drogą elektroniczną.
Jeżeli zgodnie z art. 237c Przewodniczący 
podejmuje decyzję o zastosowaniu 
wybranych środków technicznych w 
ramach systemu zdalnego uczestnictwa, 
niniejszy artykuł stosuje się jedynie w 
niezbędnym zakresie i tylko do 
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zainteresowanych posłów.
2. System zdalnego uczestnictwa 
gwarantuje, że:
– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
w tym w szczególności prawo do 
zabierania głosu na posiedzeniu 
plenarnym i w komisjach, prawo do 
głosowania i prawo do składania tekstów;
– wszystkie głosy są oddawane przez 
posłów indywidualnie i osobiście;
– system zdalnego głosowania umożliwia 
posłom oddanie głosów w głosowaniach 
zwykłych, głosowaniach imiennych i 
głosowaniach tajnych;
– jednolity system głosowania jest 
stosowany w odniesieniu do wszystkich 
posłów, niezależnie od tego, czy są obecni 
na terenie Parlamentu, czy też nie;
– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i 
ustnych są świadczone w możliwie 
największym zakresie;
– rozwiązania informatyczne 
udostępniane posłom i ich pracownikom 
są „neutralne pod względem 
technologicznym”;
– udział posłów w debatach 
parlamentarnych i głosowaniach odbywa 
się za pomocą bezpiecznych środków 
elektronicznych, zarządzanych i 
nadzorowanych przez służby Parlamentu.
3. Podejmując decyzję, o której mowa w 
ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system 
ten ma zastosowanie wyłącznie do 
wykonywania praw poselskich na sesji 
plenarnej, czy też do wykonywania praw 
posłów w komisjach i/lub innych 
organach Parlamentu.
Przewodniczący określa również w swojej 
decyzji, w jaki sposób prawa i praktyki, 
które nie mogą być wykonywane w 
odpowiedni sposób bez fizycznej obecności 
posłów, są dostosowywane na okres 
obowiązywania systemu.



PE657.438v02-00 46/68 AM\1214113PL.docx

PL

Te prawa i praktyki dotyczą między 
innymi:
– sposobu obliczania obecności podczas 
obrad lub posiedzenia;
– warunków składania wniosku o 
sprawdzenie kworum;
– składania tekstów;
– przydzielania czasu wystąpień;
– harmonogramu debat;
– przedstawiania poprawek ustnych i 
sprzeciwu wobec nich;
– porządku głosowania;
– terminów i ograniczeń czasowych 
dotyczących ustalania porządku 
dziennego i składania wniosków 
proceduralnych.
4. Do celów stosowania przepisów 
Regulaminu dotyczących kworum i 
głosowania w sali obrad plenarnych 
uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą 
zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad 
plenarnych.
Na zasadzie odstępstwa od art. 171 ust. 11 
posłowie, którzy nie zabrali głosu w 
debacie, mogą, raz w ciągu posiedzenia, 
złożyć pisemne oświadczenie, które 
załącza się do pełnego sprawozdania z 
debaty.
W razie konieczności Przewodniczący 
określa sposób, w jaki sala obrad 
plenarnych może być wykorzystywana 
przez posłów podczas stosowania systemu 
zdalnego uczestnictwa, a w szczególności 
maksymalną liczbę posłów, którzy mogą 
być fizycznie obecni.
5. Jeżeli Przewodniczący podejmie 
decyzję, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, o 
zastosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa w komisjach lub innych 
organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 
akapit pierwszy.
6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące 
funkcjonowania i bezpieczeństwa środków 
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elektronicznych stosowanych na 
podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z 
wymogami i normami określonymi w ust. 
2.
7. Właściwe organy Parlamentu 
podejmują wszelkie środki, w tym środki 
finansowe, niezbędne do zapewnienia 
dostępności najnowocześniejszych 
technologii i optymalnych warunków dla 
skutecznego wdrożenia art. 237a–237d.

Or. en

Poprawka 32
Helmut Scholz, Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
System zdalnego uczestnictwa

1. W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje decyzję na podstawie art. 237a 
ust. 2 o stosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa poprzez przyjęcie środka na 
podstawie art. 237a ust. 3 lit. d), 
Parlament może prowadzić prace zdalnie, 
między innymi umożliwiając wszystkim 
posłom korzystanie z niektórych praw 
parlamentarnych drogą elektroniczną.
Jeżeli zgodnie z art. 237b Przewodniczący 
podejmuje decyzję o zastosowaniu 
wybranych środków technicznych w 
ramach systemu zdalnego uczestnictwa, 
niniejszy artykuł stosuje się jedynie w 
niezbędnym zakresie i tylko do 
zainteresowanych posłów.
2. System zdalnego uczestnictwa 
zapewnia, że Parlament Europejski 
zachowuje zdolność do pracy we wszelkich 
okolicznościach, a w szczególności, że:
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– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
w tym w szczególności prawo do 
zabierania głosu na posiedzeniu 
plenarnym i w komisjach, prawo do 
głosowania i prawo do składania tekstów, 
gwarantowania kontroli parlamentarnej i 
dalszego rozwoju polityki europejskiej, np. 
prawa inicjatywy;
– wszystkie głosy są oddawane przez 
posłów indywidualnie i osobiście;
– system zdalnego głosowania umożliwia 
posłom oddanie głosów w głosowaniach 
zwykłych, głosowaniach imiennych i 
głosowaniach tajnych;
– jednolity system głosowania jest 
stosowany w odniesieniu do wszystkich 
posłów, niezależnie od tego, czy są obecni 
na terenie Parlamentu, czy też nie;
– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i 
ustnych są świadczone w możliwie 
największym zakresie, zgodnie z art. 167;
– rozwiązania informatyczne 
udostępniane posłom i ich pracownikom 
są „neutralne pod względem 
technologicznym”;
– udział posłów w debatach 
parlamentarnych i głosowaniach odbywa 
się za pomocą bezpiecznych środków 
elektronicznych, zarządzanych i 
nadzorowanych przez służby Parlamentu.
3. Podejmując decyzję, o której mowa w 
ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system 
ten ma zastosowanie wyłącznie do 
wykonywania praw poselskich na sesji 
plenarnej, czy też do wykonywania praw 
posłów w komisjach i/lub innych 
organach Parlamentu. Przewodniczący 
określa również w swojej decyzji, w jaki 
sposób prawa i praktyki, które nie mogą 
być wykonywane w odpowiedni sposób bez 
fizycznej obecności posłów, są 
dostosowywane na okres obowiązywania 
systemu. Te prawa i praktyki dotyczą 
między innymi:
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– sposobu obliczania obecności podczas 
obrad lub posiedzenia;
– warunków składania wniosku o 
sprawdzenie kworum;
– składania tekstów;
– przydzielania czasu wystąpień;
– harmonogramu debat;
– przedstawiania poprawek ustnych i 
sprzeciwu wobec nich;
– porządku głosowania;
– terminów i ograniczeń czasowych 
dotyczących ustalania porządku 
dziennego i składania wniosków 
proceduralnych.
4. Do celów stosowania przepisów 
Regulaminu dotyczących kworum i 
głosowania w sali obrad plenarnych 
uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą 
zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad 
plenarnych.
Na zasadzie odstępstwa od art. 171 ust. 11 
posłowie, którzy nie zabrali głosu w 
debacie, mogą, raz w ciągu posiedzenia, 
złożyć pisemne oświadczenie, które 
załącza się do pełnego sprawozdania z 
debaty.
W razie konieczności Przewodniczący 
określa sposób, w jaki sala obrad 
plenarnych może być wykorzystywana 
przez posłów podczas stosowania systemu 
zdalnego uczestnictwa, a w szczególności 
maksymalną liczbę posłów, którzy mogą 
być fizycznie obecni.
5. Jeżeli Przewodniczący podejmie 
decyzję, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, o 
zastosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa w komisjach lub innych 
organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 
akapit pierwszy.
6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące 
funkcjonowania i bezpieczeństwa środków 
elektronicznych stosowanych na 
podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z 
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wymogami i normami określonymi w ust. 
2.
7. Właściwe organy Parlamentu 
podejmują wszelkie środki, w tym środki 
finansowe, niezbędne do zapewnienia 
dostępności najnowocześniejszych 
technologii i optymalnych warunków dla 
skutecznego wdrożenia art. 237a–237d.
(Niniejsza poprawka jest powiązana z 
poprawką 4. zgłoszoną przez 
sprawozdawczynię, art. 237c (nowy).)

Or. en

Poprawka 33
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE
Marcel Kolaja

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
System zdalnego uczestnictwa

1. W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje decyzję na podstawie art. 237a 
ust. 2 o stosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa poprzez przyjęcie środka na 
podstawie art. 237a ust. 3 lit. d), 
Parlament może prowadzić prace zdalnie, 
między innymi umożliwiając wszystkim 
posłom korzystanie z niektórych praw 
parlamentarnych drogą elektroniczną. 
Jeżeli zgodnie z art. 237b Przewodniczący 
podejmuje decyzję o zastosowaniu 
wybranych środków technicznych w 
ramach systemu zdalnego uczestnictwa, 
niniejszy artykuł stosuje się jedynie w 
niezbędnym zakresie i tylko do 
zainteresowanych posłów.
2. System zdalnego uczestnictwa 
gwarantuje, że:
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– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
w tym w szczególności prawo do 
zabierania głosu na posiedzeniu 
plenarnym i w komisjach, prawo do 
głosowania i prawo do składania tekstów;
– wszystkie głosy są oddawane przez 
posłów indywidualnie i osobiście;
– system głosowania zdalnego gwarantuje 
integralność głosów, umożliwiając posłom 
sprawdzenie, czy ich głosy są liczone 
wśród głosów oddanych;
– wszystkie głosowania, z wyjątkiem 
głosowań szczególnych, w przypadku 
których niniejszy Regulamin przewiduje 
głosowanie tajne, odbywają się w 
głosowaniu imiennym;
– jednolity system głosowania jest 
stosowany w odniesieniu do wszystkich 
posłów, niezależnie od tego, czy są obecni 
na terenie Parlamentu, czy też nie;
– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i 
ustnych są świadczone w możliwie 
największym zakresie;
– rozwiązania informatyczne 
udostępniane posłom i ich pracownikom 
są „neutralne pod względem 
technologicznym”;
– udział posłów w debatach 
parlamentarnych i głosowaniach odbywa 
się za pomocą bezpiecznych środków 
elektronicznych, zarządzanych i 
nadzorowanych przez służby Parlamentu.
3. Podejmując decyzję, o której mowa w 
ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system 
ten ma zastosowanie wyłącznie do 
wykonywania praw poselskich na sesji 
plenarnej, czy też do wykonywania praw 
posłów w komisjach i/lub innych 
organach Parlamentu. Przewodniczący 
określa również w swojej decyzji, w jaki 
sposób prawa i praktyki, które nie mogą 
być wykonywane w odpowiedni sposób bez 
fizycznej obecności posłów, są 
dostosowywane na okres obowiązywania 
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systemu. Te prawa i praktyki dotyczą 
między innymi:
– sposobu obliczania obecności podczas 
obrad lub posiedzenia;
– warunków składania wniosku o 
sprawdzenie kworum, – składania 
tekstów;
– przydzielania czasu wystąpień;
– harmonogramu debat;
– przedstawiania poprawek ustnych i 
sprzeciwu wobec nich; – porządku 
głosowania;
– terminów i ograniczeń czasowych 
dotyczących ustalania porządku 
dziennego i składania wniosków 
proceduralnych.
4. Do celów stosowania przepisów 
Regulaminu dotyczących kworum i 
głosowania w sali obrad plenarnych 
uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą 
zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad 
plenarnych. Na zasadzie odstępstwa od 
art. 171 ust. 11 posłowie, którzy nie 
zabrali głosu w debacie, mogą, raz w 
ciągu posiedzenia, złożyć pisemne 
oświadczenie, które załącza się do pełnego 
sprawozdania z debaty.
5. Jeżeli Przewodniczący podejmie 
decyzję, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, o 
zastosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa w komisjach lub innych 
organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 
akapit pierwszy.
6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące 
funkcjonowania i bezpieczeństwa środków 
elektronicznych stosowanych na 
podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z 
wymogami i normami określonymi w ust. 
2.
7. Właściwe organy Parlamentu 
podejmują wszelkie środki, w tym środki 
finansowe, niezbędne do zapewnienia 
dostępności najnowocześniejszych 
technologii i optymalnych warunków dla 
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skutecznego wdrożenia art. 237a–237d.

Or. en

Poprawka 34
Geert Bourgeois

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
System zdalnego uczestnictwa
1. W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje za zgodą Konferencji 
Przewodniczących decyzję na mocy art. 
237a ust. 2 o stosowaniu systemu 
zdalnego uczestnictwa przez przyjęcie 
środka na mocy art. 237a ust. 3 lit. d), 
Parlament może prowadzić prace zdalnie, 
między innymi umożliwiając wszystkim 
posłom korzystanie z praw 
parlamentarnych drogą elektroniczną.
Jeżeli zgodnie z art. 237b Przewodniczący 
podejmuje za zgodą Konferencji 
Przewodniczących decyzję o zastosowaniu 
wybranych środków technicznych w 
ramach systemu zdalnego uczestnictwa, 
niniejszy artykuł stosuje się jedynie w 
zakresie, w jakim jest to odpowiednie, 
konieczne i proporcjonalne, i tylko do 
zainteresowanych posłów.
W ramach systemu zdalnego 
uczestnictwa:
– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
w tym w szczególności prawo do 
zabierania głosu na posiedzeniu 
plenarnym i w komisjach, prawo do 
głosowania i prawo do składania 
poprawek;
– wszystkie głosy są oddawane przez 
posłów indywidualnie i osobiście;
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– system zdalnego głosowania umożliwia 
posłom oddanie głosów w zwykłych 
głosowaniach, głosowaniach imiennych i 
głosowaniach tajnych;
– jednolity system głosowania jest 
stosowany w odniesieniu do wszystkich 
posłów, niezależnie od tego, czy są obecni 
na terenie Parlamentu;
– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i 
ustnych są zapewniane w jak największym 
zakresie;
– rozwiązania informatyczne 
udostępniane posłom i ich pracownikom 
są „neutralne pod względem 
technologicznym”;
– udział posłów w debatach i 
głosowaniach parlamentarnych odbywa 
się za pomocą bezpiecznych środków 
elektronicznych, zarządzanych i 
nadzorowanych przez służby Parlamentu.
3. Podejmując decyzję, o której mowa w 
ust. 1, Przewodniczący ustala za zgodą 
Konferencji Przewodniczących, czy system 
ten ma zastosowanie wyłącznie do 
wykonywania praw poselskich na 
posiedzeniu plenarnym, czy również do 
wykonywania praw posłów w komisjach 
lub innych organach parlamentarnych.
Przewodniczący, za zgodą Konferencji 
Przewodniczących, określa również w 
swojej decyzji, w jaki sposób prawa i 
praktyki, które nie mogą być wykonywane 
w odpowiedni sposób bez fizycznej 
obecności posłów, są dostosowywane na 
czas obowiązywania systemu.
Te prawa i praktyki dotyczą między 
innymi:
– sposobu obliczania obecności podczas 
obrad lub posiedzenia;
– warunków składania wniosku o 
sprawdzenie kworum;
– składania poprawek;
– wniosków o głosowanie podzielone lub 
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głosowania odrębne;
– przydzielania czasu wystąpień;
– harmonogramu debat;
– składania poprawek ustnych i sprzeciwu 
wobec nich;
– porządku głosowania;
– terminów i ograniczeń czasowych 
dotyczących ustalania porządku 
dziennego i składania wniosków 
proceduralnych.
4. Do celów stosowania przepisów 
Regulaminu dotyczących kworum i 
głosowania w sali obrad plenarnych, 
uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą 
zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad 
plenarnych.
Na zasadzie odstępstwa od art. 171 ust. 11 
posłowie, którzy nie zabrali głosu w 
debacie, mogą raz w ciągu posiedzenia 
złożyć pisemne oświadczenie, które 
załącza się do pełnego sprawozdania z 
debaty.
W razie potrzeby Przewodniczący określa 
za zgodą Konferencji Przewodniczących 
sposób, w jaki sala obrad plenarnych 
może być wykorzystywana przez posłów 
podczas stosowania systemu zdalnego 
uczestnictwa, a w szczególności 
maksymalną liczbę posłów, którzy mogą 
być fizycznie obecni.
5. Jeżeli Przewodniczący podejmie – za 
zgodą Konferencji Przewodniczących, 
zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy – decyzję 
o zastosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa w komisjach lub innych 
organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 
akapit pierwszy.
6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące 
funkcjonowania i bezpieczeństwa środków 
elektronicznych stosowanych na 
podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z 
wymogami i normami określonymi w ust. 
2.
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7. Właściwe organy Parlamentu 
podejmują wszelkie środki, w tym środki 
finansowe, niezbędne do zapewnienia 
dostępności najnowocześniejszych 
technologii i optymalnych warunków dla 
skutecznego wdrożenia art. 237a–237d. 
Przestrzegają przy tym w pełni zasad 
dobrej administracji i zarządzają 
zasobami finansowymi zgodnie z 
zasadami starannego zarządzania.

Or. nl

Poprawka 35
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
System zdalnego uczestnictwa

1. W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje decyzję na podstawie art. 237a 
ust. 2 o stosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa poprzez przyjęcie środka na 
podstawie art. 237a ust. 3 lit. d), 
Parlament może prowadzić prace zdalnie, 
między innymi umożliwiając wszystkim 
posłom korzystanie z niektórych praw 
parlamentarnych drogą elektroniczną.
Jeżeli zgodnie z art. 237b Przewodniczący 
podejmuje decyzję o zastosowaniu 
wybranych środków technicznych w 
ramach systemu zdalnego uczestnictwa, 
niniejszy artykuł stosuje się jedynie w 
niezbędnym zakresie i tylko do 
zainteresowanych posłów.
2. System zdalnego uczestnictwa 
gwarantuje, że:
– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
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w tym w szczególności prawo do 
zabierania głosu na posiedzeniu 
plenarnym i w komisjach, prawo do 
głosowania i prawo do składania tekstów;
– wszystkie głosy są oddawane przez 
posłów indywidualnie i osobiście;
– system zdalnego głosowania umożliwia 
posłom oddanie głosów w głosowaniach 
zwykłych, głosowaniach imiennych i 
głosowaniach tajnych;
– jednolity system głosowania jest 
stosowany w odniesieniu do wszystkich 
posłów, niezależnie od tego, czy są obecni 
na terenie Parlamentu, czy też nie;
– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i 
ustnych są świadczone w możliwie 
największym zakresie; 
– rozwiązania informatyczne 
udostępniane posłom i ich pracownikom 
są „neutralne pod względem 
technologicznym”;
– udział posłów w debatach 
parlamentarnych i głosowaniach odbywa 
się za pomocą bezpiecznych środków 
elektronicznych, zarządzanych i 
nadzorowanych przez służby Parlamentu.
Jednocześnie niniejsza poprawka stanowi 
odstępstwo od art. 178 i wyraźnie zezwala 
na stosowanie systemu głosowania 
zdalnego w celu sprawdzenia kworum;
3. Podejmując decyzję, o której mowa w 
ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system 
ten ma zastosowanie wyłącznie do 
wykonywania praw poselskich na sesji 
plenarnej, czy też do wykonywania praw 
posłów w komisjach i/lub innych 
organach Parlamentu.
Przewodniczący określa również w swojej 
decyzji, w jaki sposób prawa i praktyki, 
które nie mogą być wykonywane w 
odpowiedni sposób bez fizycznej obecności 
posłów, są dostosowywane na okres 
obowiązywania systemu.
Te prawa i praktyki dotyczą między 
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innymi:
– sposobu obliczania obecności podczas 
obrad lub posiedzenia;
– warunków składania wniosku o 
sprawdzenie kworum;
– składania tekstów;
– przedstawiania poprawek ustnych i 
sprzeciwu wobec nich;
– porządku głosowania;
– terminów i ograniczeń czasowych 
dotyczących ustalania porządku 
dziennego i składania wniosków 
proceduralnych.
4. Do celów stosowania przepisów 
Regulaminu dotyczących kworum i 
głosowania w sali obrad plenarnych 
uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą 
zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad 
plenarnych.
Na zasadzie odstępstwa od art. 171 ust. 11 
posłowie, którzy nie zabrali głosu w 
debacie, mogą, trzy raz w ciągu 
posiedzenia, złożyć pisemne oświadczenie, 
które załącza się do pełnego sprawozdania 
z debaty.
W razie konieczności Przewodniczący 
określa sposób, w jaki sala obrad 
plenarnych może być wykorzystywana 
przez posłów podczas stosowania systemu 
zdalnego uczestnictwa, a w szczególności 
maksymalną liczbę posłów, którzy mogą 
być fizycznie obecni.
5. Jeżeli Przewodniczący podejmie 
decyzję, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, o 
zastosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa w komisjach lub innych 
organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 
akapit pierwszy.
6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące 
funkcjonowania i bezpieczeństwa środków 
elektronicznych stosowanych na 
podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z 
wymogami i normami określonymi w ust. 
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2 i po konsultacji z kwestorami.
7. Właściwe organy Parlamentu 
podejmują wszelkie środki, w tym środki 
finansowe, niezbędne do zapewnienia 
dostępności najnowocześniejszych 
technologii i optymalnych warunków dla 
skutecznego wdrożenia art. 237a–237d.

Or. en

Poprawka 36
Fabio Massimo Castaldo

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237c
System zdalnego uczestnictwa

1. W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje decyzję na mocy art. 237a ust. 
2 o stosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa poprzez przyjęcie środka na 
mocy art. 237a ust. 3 lit. d), Parlament 
może prowadzić prace zdalnie, między 
innymi umożliwiając wszystkim posłom 
korzystanie z niektórych praw 
parlamentarnych drogą 
elektroniczną. Jeżeli zgodnie z art. 237b 
Przewodniczący podejmuje decyzję o 
zastosowaniu wybranych środków 
technicznych w ramach systemu zdalnego 
uczestnictwa, niniejszy artykuł stosuje się 
jedynie w niezbędnym zakresie i tylko do 
zainteresowanych posłów. 
2. System zdalnego uczestnictwa 
gwarantuje, że: 
– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
w tym w szczególności prawo do 
zabierania głosu na posiedzeniu 
plenarnym i w komisjach niezależnie od 
przynależności do danej grupy politycznej, 
prawo do głosowania i prawo do 
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składania tekstów; 
– wszystkie głosy są oddawane przez 
posłów indywidualnie i osobiście; 
– system zdalnego głosowania umożliwia 
posłom oddanie głosów w głosowaniach 
zwykłych, głosowaniach imiennych i 
głosowaniach tajnych; 
– jednolity system głosowania jest 
stosowany w odniesieniu do wszystkich 
posłów, niezależnie od tego, czy są obecni 
na terenie Parlamentu, czy też nie; 
– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i 
ustnych są świadczone w możliwie 
największym zakresie; 
– rozwiązania informatyczne 
udostępniane posłom i ich pracownikom 
są „neutralne pod względem 
technologicznym”; 
– udział posłów w debatach 
parlamentarnych i głosowaniach odbywa 
się za pomocą bezpiecznych środków 
elektronicznych, zarządzanych i 
nadzorowanych przez służby Parlamentu. 
3. Podejmując decyzję, o której mowa w 
ust. 1, Przewodniczący ustala, czy system 
ten ma zastosowanie wyłącznie do 
wykonywania praw poselskich na sesji 
plenarnej, czy też do wykonywania praw 
posłów w komisjach i/lub innych 
organach Parlamentu. Przewodniczący 
określa również w swojej decyzji, w jaki 
sposób prawa i praktyki, które nie mogą 
być wykonywane w odpowiedni sposób bez 
fizycznej obecności posłów, są 
dostosowywane na okres obowiązywania 
systemu. Te prawa i praktyki dotyczą 
między innymi: 
– sposobu obliczania obecności podczas 
obrad lub posiedzenia; 
– warunków składania wniosku o 
sprawdzenie kworum; 
– składania tekstów; 
– przydzielania czasu wystąpień; 
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– harmonogramu debat; 
– przedstawiania poprawek ustnych i 
sprzeciwu wobec nich; 
– porządku głosowania; 
– terminów i ograniczeń czasowych 
dotyczących ustalania porządku 
dziennego i składania wniosków 
proceduralnych. 
4. Do celów stosowania przepisów 
Regulaminu dotyczących kworum i 
głosowania w sali obrad plenarnych 
uznaje się, że posłowie, którzy uczestniczą 
zdalnie, są fizycznie obecni w sali obrad 
plenarnych. Na zasadzie odstępstwa od 
art. 171 ust. 11 posłowie, którzy nie 
zabrali głosu w debacie, mogą raz w ciągu 
posiedzenia złożyć pisemne oświadczenie, 
które załącza się do pełnego sprawozdania 
z debaty. W razie konieczności 
Przewodniczący określa sposób, w jaki 
sala obrad plenarnych może być 
wykorzystywana przez posłów podczas 
stosowania systemu zdalnego 
uczestnictwa, a w szczególności 
maksymalną liczbę posłów, którzy mogą 
być fizycznie obecni. 
5. Jeżeli Przewodniczący podejmie 
decyzję, zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, o 
zastosowaniu systemu zdalnego 
uczestnictwa w komisjach lub innych 
organach, stosuje się odpowiednio ust. 4 
akapit pierwszy. 
6. Prezydium przyjmuje środki dotyczące 
funkcjonowania i bezpieczeństwa środków 
elektronicznych stosowanych na 
podstawie niniejszego artykułu, zgodnie z 
wymogami i normami określonymi w ust. 
2. 
7. Właściwe organy Parlamentu 
podejmują wszelkie środki, w tym środki 
finansowe, niezbędne do zapewnienia 
dostępności najnowocześniejszych 
technologii i optymalnych warunków dla 
skutecznego wdrożenia art. 237a–237d. 
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Or. it

Poprawka 37
Geert Bourgeois

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 d (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237d
Zorganizowanie posiedzenia plenarnego 
w oddzielnych salach posiedzeń
W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje – za zgodą Konferencji 
Przewodniczących, zgodnie z art. 237a 
ust. 3 lit. c) – decyzję o zezwoleniu na 
odbycie posiedzenia plenarnego 
Parlamentu w całości lub w części w 
więcej niż jednej sali posiedzeń, w tym w 
stosownych przypadkach w sali obrad 
plenarnych, zastosowanie mają 
następujące zasady:
– wykorzystywane w tym kontekście sale 
posiedzeń są traktowane jako łącznie 
stanowiące salę obrad plenarnych;
– w razie potrzeby Przewodniczący może 
określić za zgodą Konferencji 
Przewodniczących sposób korzystania z 
poszczególnych sal posiedzeń w celu 
zapewnienia przestrzegania wymogów 
dotyczących utrzymywania właściwego 
dystansu fizycznego.

Or. nl

Poprawka 38
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 d (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237d
Odbywanie sesji plenarnej w oddzielnych 

salach posiedzeń
W przypadku gdy Przewodniczący 
podejmuje decyzję, zgodnie z art. 237a ust. 
3 lit. c), o zezwoleniu na odbycie 
posiedzenia plenarnego Parlamentu w 
całości lub w części w więcej niż jednej 
sali posiedzeń, w tym, w stosownych 
przypadkach, w sali obrad plenarnych, 
zastosowanie mają następujące zasady:
– sale posiedzeń wykorzystywane w tym 
kontekście są traktowane jako łącznie 
stanowiące salę obrad plenarnych;
– Przewodniczący może, w razie 
konieczności, określić sposób korzystania 
z poszczególnych sal posiedzeń, aby 
zapewnić przestrzeganie wymogów 
dotyczących utrzymywania właściwego 
dystansu fizycznego.

Or. en

Poprawka 39
Helmut Scholz, Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 e (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237e
Działalność parlamentarna w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. Niezwłocznie po przyjęciu przez 
Przewodniczącego decyzji na podstawie 
art. 237a ust. 2 Konferencja 
Przewodniczących określa te obszary 
działalności, które są niezbędne i pilne dla 
Parlamentu w okresie wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w 
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art. 237a ust. 1. Te obszary działalności 
obejmują środki, które należy podjąć w 
odniesieniu do sytuacji nadzwyczajnej, 
kwestii budżetowych, pilnych procedur 
ustawodawczych lub ważnych wydarzeń 
politycznych. Wykaz działań powinien być 
stale aktualizowany, gdy okoliczności 
sytuacji nadzwyczajnej stają się „nową 
normalnością”.
2. W okresie obowiązywania decyzji 
przyjętej na podstawie art. 237a ust. 2 
działalność parlamentarna prowadzona 
podczas sesji miesięcznych i posiedzeń 
komisji ograniczona jest do rozpatrzenia i 
przyjęcia środków uznanych przez 
Konferencję Przewodniczących za 
niezbędne i pilne zgodnie z ust. 1.
(Niniejsza poprawka jest powiązana z 
poprawką 6. zgłoszoną przez 
sprawozdawczynię, art. 237e (nowy).)

Or. en

Poprawka 40
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 e (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237e
Działalność parlamentarna w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. Niezwłocznie po przyjęciu przez 
Przewodniczącego decyzji na podstawie 
art. 237a ust. 2 Konferencja 
Przewodniczących określa te obszary 
działalności, które są niezbędne i pilne dla 
Parlamentu w okresie wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w 
art. 237a ust. 1, z uwzględnieniem opinii 
Konferencji Przewodniczących Komisji. 
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Te obszary działalności obejmują środki, 
które należy podjąć w odniesieniu do 
sytuacji nadzwyczajnej, kwestii 
budżetowych, pilnych procedur 
ustawodawczych lub ważnych wydarzeń 
politycznych.
2. W okresie obowiązywania decyzji 
przyjętej na podstawie art. 237a ust. 2 
działalność parlamentarna prowadzona 
podczas sesji miesięcznych i posiedzeń 
komisji ograniczona jest do rozpatrzenia i 
przyjęcia środków uznanych przez 
Konferencję Przewodniczących za 
niezbędne i pilne, z uwzględnieniem opinii 
Konferencji Przewodniczących Komisji 
zgodnie z ust. 1.
3. W ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia 
lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji 
nadzwyczajnych na mocy tytułu XIIIa 
Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego wszczyna procedurę 
przewidzianą w art. 263 TFUE w celu 
dokonania kontroli legalności zmiany 
Regulaminu i dopilnowania, by zmiana ta 
była zgodna z zasadą praworządności i 
demokracji.

Or. en

Poprawka 41
Geert Bourgeois

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 e (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237e
Działalność parlamentarna w sytuacjach 
nadzwyczajnych
1. Niezwłocznie po przyjęciu przez 
Przewodniczącego decyzji na mocy art. 
237a ust. 2 Konferencja 
Przewodniczących określa ogólne 
wytyczne dotyczące działań, które są 
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niezbędne dla Parlamentu w okresie 
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, o 
której mowa w art. 237a ust. 1. Działania 
te obejmują między innymi środki, które 
należy podjąć w odniesieniu do sytuacji 
nadzwyczajnej, kwestii budżetowych, 
pilnych procedur ustawodawczych lub 
ważnych wydarzeń politycznych.
2. W okresie obowiązywania decyzji 
przyjętej na mocy art. 237 ust. 2 
działalność parlamentarna prowadzona 
podczas sesji miesięcznych i posiedzeń 
komisji zasadniczo jest ograniczona do 
rozpatrywania i przyjmowania środków 
uznanych przez Konferencję 
Przewodniczących za niezbędne zgodnie z 
ust. 1.
Komisja, grupa polityczna lub posłowie w 
liczbie stanowiącej co najmniej niski próg 
mogą w każdej chwili zwrócić się do 
Konferencji Przewodniczących o uznanie 
danego działania za niezbędne. Jeżeli 
Konferencja Przewodniczących odrzuci 
taki wniosek, podaje powody swojej 
decyzji.

Or. nl

Poprawka 42
László Trócsányi, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga Gál, Enikő Győri, György 
Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Andor Deli

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 f (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237f
Posłowie z niepełnosprawnościami

Parlament Europejski zapewnia, w miarę 
swoich możliwości, racjonalne 
usprawnienia dla posłów z 
niepełnosprawnościami i ich personelu w 
trakcie opisanej w niniejszym tytule pracy 



AM\1214113PL.docx 67/68 PE657.438v02-00

PL

w sytuacjach nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 43
Fabio Massimo Castaldo

Regulamin
Tytuł XIII a (nowy)– artykuł 237 g (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 237g
Procedury elektroniczne

1. Jeżeli z powodu sytuacji nadzwyczajnej 
warunki uniemożliwiające Parlamentowi 
normalne zbieranie się lub organizowanie 
posiedzeń posłów wchodzących w jego 
skład przedłużają się, Przewodniczący po 
wysłuchaniu Prezydium ogłasza przejście 
z procedur zwykłych na procedury 
elektroniczne, łącznie z możliwością 
głosowania zdalnego, na potrzeby 
prowadzenia działalności parlamentarnej, 
aby w możliwie największym stopniu 
zagwarantować jej ciągłość. Parlament 
musi potwierdzić taką decyzję na pierwszej 
możliwej do zorganizowania sesji 
miesięcznej, głosując bezwzględną 
większością głosów posłów wchodzących 
w jego skład.
2. Jeżeli co najmniej jedna grupa 
polityczna lub posłowie w liczbie 
stanowiącej co najmniej średni próg 
wystąpią z wnioskiem o uchylenie decyzji 
Przewodniczącego w sprawie stosowania 
procedur elektronicznych i o powrót do 
procedur zwykłych, Parlament może 
uchylić taka decyzję, głosując 
bezwzględną większością głosów posłów 
wchodzących w jego skład.

Or. it
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