
 

 

P7_TA(2014)0409 

Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów 

międzynarodowych 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany art. 90 

Regulaminu Parlamentu dotyczącego umów międzynarodowych (2013/2259(REG)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając pisma przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z 29 stycznia 

2013 r. i przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego z 13 lutego 2013 r. do 

przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych, 

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0253/2014), 

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian; 

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji plenarnej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 

Radzie i Komisji. 

Poprawka  1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 90 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Na każdym etapie trwania negocjacji 

Parlament może, na podstawie 

sprawozdania właściwej komisji oraz po 

rozpatrzeniu wszelkich stosownych 

wniosków przedłożonych zgodnie z art. 

121, przyjąć zalecenia i zwrócić się o ich 

uwzględnienie przed zawarciem 

rozpatrywanej umowy międzynarodowej. 

4. Na każdym etapie trwania negocjacji i 

po ich zakończeniu aż do momentu 

zawarcia umowy międzynarodowej 

Parlament może, na podstawie 

sprawozdania właściwej komisji oraz po 

rozpatrzeniu wszelkich stosownych 

wniosków przedłożonych zgodnie z art. 

121, przyjąć zalecenia i zwrócić się o ich 

uwzględnienie przed zawarciem tej 

umowy. 

 

Poprawka  2 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 90 – ustęp 5 



 

 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Po zakończeniu negocjacji, lecz przed 

podpisaniem umowy, projekt umowy jest 

przekazywany Parlamentowi w celu 

wydania opinii lub wyrażenia zgody. Do 

procedury wyrażania zgody stosuje się art. 

81. 

5. Przewodniczący przekazuje skierowane 

do Parlamentu wnioski Rady o wyrażenie 

zgody lub o wydanie opinii do 

rozpatrzenia właściwej komisji zgodnie z 

art. 81 lub art. 43 ust. 1. 

 

Poprawka  3 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 90 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Przed głosowaniem w sprawie 

udzielenia zgody właściwa komisja, grupa 

polityczna lub co najmniej jedna dziesiąta 

posłów mogą wystąpić z wnioskiem, aby 

Parlament zasięgnął opinii Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie zgodności 

umowy międzynarodowej z traktatami. W 

przypadku przyjęcia takiego wniosku przez 

Parlament głosowanie w sprawie 

udzielenia zgody zostaje odroczone do 

chwili wydania opinii przez Trybunał15. 

6. Przed głosowaniem właściwa komisja, 

grupa polityczna lub co najmniej jedna 

dziesiąta posłów mogą wystąpić z 

wnioskiem, aby Parlament zasięgnął opinii 

Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

zgodności umowy międzynarodowej 

z traktatami. W przypadku przyjęcia 

takiego wniosku przez Parlament 

głosowanie zostaje odroczone do chwili 

wydania opinii przez Trybunał15. 

__________________ __________________ 

15 Zob. także wykładnię art. 128. 15 Zob. także wykładnię art. 128. 

 


