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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Przedmiot: Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków złożonych przez grupę 

obywateli (w celu sprawdzenia, czy europejskie partie polityczne lub 
europejskie fundacje polityczne przestrzegają wartości, na których opiera 
się Unia)

Art. 235 ust. 3 Regulaminu

Komisja Spraw Konstytucyjnych,

– uwzględniając art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu 
i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych1,

– uwzględniając art. 235 ust. 3 akapit siódmy Regulaminu,

dnia 19 lutego 2020 r. ustaliła i zatwierdziła następujące wytyczne dotyczące rozpatrywania 
uzasadnionych wniosków składanych przez grupy obywateli, którzy zwracają się do 
Parlamentu, by wystąpił do Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich 
Fundacji Politycznych o weryfikację, czy zarejestrowana europejska partia polityczna lub 
zarejestrowana europejska fundacja polityczna spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. c) 
i w art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, a mianowicie czy 
przestrzega wartości, na których opiera się Unia, jak określono w art. 2 TUE.

1 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
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Zasady ogólne

Komisja rozpatruje tylko te uzasadnione wnioski, które przewodniczący uznał za 
dopuszczalne na mocy art. 235 ust. 3. Decyzja o dopuszczalności wchodzi w zakres 
wyłącznych kompetencji przewodniczącego, który sprawdza m. in., czy wniosek jest 
opatrzony fizycznym podpisem co najmniej 50 możliwych do zidentyfikowania osób 
fizycznych niebędących obecnie posłami do Parlamentu Europejskiego oraz czy jest on 
poparty dowodami rzeczowymi. 

Aby umożliwić pozytywne rozpatrzenie uzasadnionego wniosku, sekretariat komisji zwróci 
się do wnioskodawców o wskazanie osoby kontaktowej spośród grupy obywateli.

Procedura

 Na szczeblu sekretariatu

W ciągu dwóch tygodni od otrzymania potwierdzenia dopuszczalności od przewodniczącego 
sekretariat komisji przeanalizuje wniosek i przygotuje dokument dla koordynatorów.

Dokument zostanie także przekazany wszystkim członkom komisji oraz ich zastępcom. 

 Na szczeblu koordynatorów

Koordynatorzy wydadzą zalecenie dla komisji dotyczące zamknięcia procedury lub 
przekazania wniosku grupy obywateli do Parlamentu. W tym kontekście koordynatorzy 
powinni ocenić w szczególności, czy istotne dowody rzeczowe dostarczone przez obywateli 
w celu wykazania, że europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna będąca 
przedmiotem wniosku nie spełnia warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) oraz w art. 3 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, uzasadniają złożenie wniosku do 
Urzędu.

 Na szczeblu komisji

Zalecenie koordynatorów zostanie zamieszczone w porządku obrad komisji w odpowiednim 
czasie przed upływem czteromiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 235 ust. 3 akapit 
trzeci Regulaminu.

Na wniosek grupy obywateli i uwzględniając zalecenie koordynatorów komisja może 
zorganizować debatę.

Komisja zadecyduje większością głosów swoich członków reprezentujących co najmniej trzy 
grupy polityczne o przekazaniu wniosku grupy obywateli przewodniczącemu do przedłożenia 
go w Parlamencie. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości procedurę uznaje się za 
zamkniętą.

Osoba kontaktowa wskazana przez grupę obywateli zostanie poinformowana o decyzji 
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komisji na piśmie.

 Przekazanie przewodniczącemu

Przewodniczący komisji informuje przewodniczącego o decyzji komisji listownie.


