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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uważa, że określone w Traktatach prawo Komisji do podejmowania inicjatywy 
ustawodawczej nie było w ostatnich latach wykorzystywane konstruktywnie ani 
produktywnie, przy czym w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyniki Komisji pogorszyły 
się, a jej przewodniczący nie wywiązywali się ze spoczywających na nich politycznych 
zobowiązań; w związku z powyższym zdecydowanie zaleca, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych przeanalizowała dogłębniej uprawnienia Parlamentu przewidziane na 
mocy Traktatów i rozważyła zmianę Traktatu w celu przyznania Parlamentowi 
bezpośredniego prawa inicjatywy ustawodawczej;

2. podkreśla, że Rada Europejska ma de facto prawo inicjatywy w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 68 TFUE, co 
pokazuje, że między Parlamentem a Radą nie istnieją równe warunki działania; 
podkreśla ponadto, że państwa członkowskie wywierają wpływ na wczesnym etapie 
poprzez udział w licznych organach doradczych Komisji;

3. uważa, że Parlament powinien mieć wzmocnione bezpośrednie prawo inicjatywy 
ustawodawczej, ponieważ reprezentuje on bezpośrednio obywateli europejskich, a nie 
tylko interesy narodowe, które należy zrównoważyć; ubolewa w związku z powyższym, 
że możliwość tę systematycznie odkładano do przyszłego przeglądu Traktatu;

4. głęboko ubolewa, że tylko jedną trzecią procedur w ramach inicjatywy ustawodawczej i 
nieustawodawczej Parlamentu można uznać za zrealizowaną z powodzeniem oraz że 
większość sprawozdań ustawodawczych z własnej inicjatywy (INL) przyjętych od 
2011 r. nie spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze strony Komisji1; ubolewa również, 
że do tej pory systematycznie nie przestrzegano trzymiesięcznego terminu na podjęcie 
przez Komisję działań w odpowiedzi na rezolucję parlamentarną, określonego w ust. 16 
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i 
Komisją Europejską („porozumienie ramowe z 2010 r.”)2, ani rocznego terminu na 
przedstawienie przez Komisję wniosku ustawodawczego w odpowiedzi na 
sprawozdanie z własnej inicjatywy legislacyjnej;

5. jest zdania, że skuteczniejsze będą sprawozdania INL w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej skierowane tylko do jednego adresata i zawierające wykonalne 
propozycje oraz realistyczne ramy czasowe; zaleca zatem, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych zaprosiła Komisję do stołu negocjacyjnego w celu nieznacznego 
wydłużenia odpowiednich terminów i wzięcia pod uwagę zarzucanych trudności 
organizacyjnych w odniesieniu do porozumienia ramowego z 2010 r., a tym samym 
zwiększenia zdolności Komisji do udzielania odpowiedzi na rezolucje Parlamentu; w 

1 Badanie pt. „The European Parliament’s right of initiative” [Prawo inicjatywy Parlamentu Europejskiego], 
Andreas Maurer, Uniwersytet w Innsbrucku, Katedra Jeana Monneta ds. Studiów nad Integracją Europejską, 
oraz Michael C. Wolf, Uniwersytet w Innsbrucku, lipiec 2020 r., s. 55 i 57.
2 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
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zamian oczekuje jednak, że odpowiedź Komisji na sprawozdanie INL i jego wdrożenie 
powinny być automatyczne;

6. apeluje do Komisji jako strażniczki Traktatów, by wywiązywała się z powierzonych jej 
obowiązków i podjętych przez siebie zobowiązań;

7. uważa, że jeżeli Komisja nie odpowie na apel Parlamentu o akt ustawodawczy w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej, jego rezolucja przyjęta większością głosów 
jego członków będzie stanowić podstawę do zainicjowania procedury ustawodawczej 
przez sam Parlament;

8. uważa, że gdyby na wniosek Parlamentu Komisja nie przedstawiła wniosku 
ustawodawczego ani odpowiedniego uzasadnienia wymaganego na mocy art. 225 
TFUE, stanowiłoby to zaniechanie działania, a Parlament zastrzegałby sobie prawo do 
podjęcia działań na mocy art. 265 TFUE.


