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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany art. 216 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego 
posiedzeń komisji (2022/2069(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swojej przewodniczącej z 9 czerwca 2022 r.,

– uwzględniając art. 236 i 237 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0000/2022),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. postanawia, że zmiany te wchodzą w życie następnego dnia po ich przyjęciu;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 216 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Posiedzenia komisji zwoływane są 
przez ich przewodniczących lub z 
inicjatywy Przewodniczącego Parlamentu.

1. Posiedzenia komisji zwoływane są 
przez ich przewodniczących lub z 
inicjatywy Przewodniczącego Parlamentu.

Zwołując takie posiedzenie, 
przewodniczący może zdecydować, w 
indywidualnych przypadkach i za zgodą 
koordynatorów reprezentujących 
większość członków komisji, że w 
posiedzeniu można również uczestniczyć 
zdalnie, z wyjątkiem głosowań i posiedzeń 
komisji odbywających się przy drzwiach 
zamkniętych.

Zwołując posiedzenie, przewodniczący 
przedstawia projekt porządku dziennego. 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
porządku dziennego na początku 
posiedzenia.

Zwołując posiedzenie, przewodniczący 
przedstawia projekt porządku dziennego, w 
którym stwierdza się, czy w posiedzeniu 
można również uczestniczyć zdalnie. 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
porządku dziennego na początku 
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posiedzenia.

Or. en

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 216 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Artykuł 171 ust. 2 o przydzielaniu 
czasu wystąpień stosuje się odpowiednio 
do komisji.

4. Artykuł 171 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio do komisji. Przepis art. 171 
ust. 2 zdanie drugie nie ma jednak 
zastosowania do posłów, którzy 
uczestniczą w posiedzeniu zdalnie.

Or. en

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 216 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

5a. W przypadku każdego zdalnego 
uczestnictwa należy zagwarantować, że:
– posłowie mogą bez przeszkód 
wykonywać swój mandat parlamentarny, 
w tym w szczególności korzystać z prawa 
do zabierania głosu na posiedzeniu 
komisji;
– udostępniane rozwiązania 
informatyczne są „neutralne pod 
względem technologicznym”;
– stosowane są bezpieczne środki 
elektroniczne – zarządzane i nadzorowane 
bezpośrednio i wewnętrznie przez służby 
Parlamentu;
– wyposażenie techniczne umożliwia 
niezbędną jakość dźwięku i obrazu; oraz
– wystąpienie jest wygłaszane ze 
stosownego miejsca.
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