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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ogólnym ujęciu sprawozdawca zgadza się z kierunkiem obranym przez sprawozdawcę 
komisji przedmiotowo właściwej. Jest on bowiem zdania, że prawo Parlamentu 
Europejskiego do weryfikacji mandatów własnych posłów zgodnie z art. 12 Aktu z dnia 
20 września 1976 r. (wraz z kolejnymi zmianami) musi znaleźć swoje odpowiednie 
odzwierciedlenie w Regulaminie Parlamentu Europejskiego, aby w każdym momencie 
zapewnić, że instytucja działa zgodnie z prawem.

Sprawozdawca przychylnie ocenia mechanizmy zalecane przez sprawozdawcę komisji 
przedmiotowo właściwej, aby stawić czoła trudnościom o charakterze praktycznym 
(w szczególności w relacjach z organami krajowymi), które były dotychczas właściwe dla 
obowiązującej obecnie procedury.

Proponuje natomiast wprowadzić zmiany do niektórych ustępów art. 3 Regulaminu, które 
należy uwzględnić w celu wprowadzenia nowej, dostatecznie elastycznej i wyczerpującej 
procedury weryfikacji mandatów.

Poprawka 1 ma na nowo przyciągnąć uwagę władz państw członkowskich na konieczność 
przekazywania nazwisk wybranych posłów w stosownym czasie, a poprawka 2 dotyczy treści 
i konsekwencji oświadczenia, które jest wymagane przez art. 3 ust. 2 akapit drugi.

W szczególności jeżeli chodzi o drugi rodzaj powiadomienia, przede wszystkim 
sprecyzowano, że sytuacje niepołączalności stanowisk nie wynikają z prawodawstwa 
krajowego (zob. art. 7 ust. 3), lecz zostały określone w art. 7 ust. 1 i 2 Aktu z 1976 r.

Po drugie, jeżeli z jednej strony niepodpisanie wspomnianego oświadczenia uniemożliwia 
posłowi korzystanie z uprawnień, a z drugiej strony wprowadzono ostateczny termin, przed 
którego upłynięciem poseł ma czas do namysłu, a który zbiega się z datą pierwszej 
zwyczajnej sesji miesięcznej po powiadomieniu o wyborze posła, ma to na celu zapewnienie 
legitymizacji posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Po trzecie, jeżeli oświadczenie nie zostanie podpisane w określonym terminie lub, mówiąc 
ogólnie, wystąpi przypadek wyraźnej niepołączalności stanowisk, proponuje się stosować 
procedurę urzędowego stwierdzenia wakatu.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst obowiązujący Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 3 ustęp -1 (nowy)
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-1. Po wyborach do Parlamentu 
przewodniczący zwraca się do 
odpowiednich organów państw 
członkowskich o niezwłoczne zgłaszanie 
Parlamentowi nazwisk wybranych posłów, 
aby mogli oni zasiadać w Parlamencie od 
momentu otwarcia pierwszej sesji 
miesięcznej po wyborach.
Przewodniczący zwraca jednocześnie 
uwagę organów na odpowiednie przepisy 
Aktu z dnia 20 września 1976 r., wzywając 
je do podjęcia niezbędnych środków, aby 
uniknąć sytuacji niepołączalności 
stanowiska z mandatem posła do 
Parlamentu Europejskiego.

(Poprawka zawiera częściowo brzmienie obecnie obowiązującego art. 3 ust. 6, który straci 
moc w przypadku jej przyjęcia.)

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp – 1a (nowy)

-1a. Przed objęciem mandatu każdy poseł, o 
którego wyborze Parlament został 
powiadomiony, oświadcza pisemnie, że nie 
pełni żadnej funkcji, która byłaby 
niepołączalna z pełnieniem mandatu posła 
do Parlamentu Europejskiego w 
rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 Aktu z dnia 20 
września 1976 r. Każdy poseł zachowuje 
swoje miejsce w Parlamencie i w jego 
organach oraz pełnię praw do momentu, aż 
zostanie zweryfikowany jego mandat i 
podjęta decyzja co do ewentualnych 
sporów, pod warunkiem że podpisał 
wcześniej wspomniane pisemne 
oświadczenie. Jeżeli oświadczenie nie 
zostanie podpisane przed pierwszą 
zwyczajną sesją miesięczną po 
powiadomieniu o wyborze posła, 
zastosowanie ma drugi akapit niniejszego 
ustępu.
W przypadku wystąpienia wyraźnej 
niepołączalności stanowisk w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 i 2 Aktu z dnia 20 września 
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1976 r. przewodniczący informuje 
Parlament o wakacie.

(Poprawka zawiera częściowo brzmienie obecnie obowiązującego art. 3 ust. 5, który straci 
moc w przypadku jej przyjęcia)

Poprawka 3
Artykuł 11 interpretacja

Jeśli podczas obrad pod przewodnictwem 
przewodniczącego seniora poruszona jest
kwestia weryfikacji mandatów, zostaje ona 
przez niego odesłana do komisji 
odpowiedzialnej za weryfikację mandatów.

Przewodniczący senior posiada 
uprawnienia przewodniczącego określone 
w art. 3 ust. -1a akapit drugi. Wszelkie 
kwestie weryfikacji mandatów poruszone
podczas obrad pod przewodnictwem 
przewodniczącego seniora zostają odesłane
do komisji odpowiedzialnej za weryfikację 
mandatów.
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