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Regulamin Parlamentu Europejskiego

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud 

Poprawka 3
Artykuł 80 Kodyfikacja

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący oficjalnej kodyfikacji 
prawa wspólnotowego, wniosek ten 
przekazywany jest komisji właściwej w 
kwestiach prawnych. Jeżeli wniosek ten nie 
wnosi do obowiązującego prawa 
wspólnotowego żadnych zmian o 
charakterze merytorycznym, zastosowanie 
ma procedura przewidziana w art. 43.

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący kodyfikacji prawa 
wspólnotowego, wniosek ten przekazywany 
jest komisji właściwej w kwestiach 
prawnych. Komisja właściwa w kwestiach 
prawnych analizuje wniosek w celu 
sprawdzenia, czy stanowi on wyłącznie 
ściśle pojętą kodyfikację, bez zmian 
o charakterze merytorycznym. Analiza ta 
prowadzona jest w oparciu o opinię wydaną 
przez grupę konsultacyjną złożoną z służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji1. 
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 
grudnia 1994 r., Szybsza metoda pracy nad 
urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, pkt 4, 
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Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2

Or. fr

Uzasadnienie
Poprawka ta uwzględnia uwagi, jakie pojawiły się w czasie pierwszego rozpatrywania 
tekstu w komisji oraz ma na celu niewielką zmianę brzmienia ustępu i nadanie mu lekkości.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 4
Artykuł 80 Kodyfikacja

2. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej lub wyznaczony przez nią 
sprawozdawca mogą uczestniczyć w 
rozpatrywaniu oraz sporządzaniu wniosku 
dotyczącego kodyfikacji. W razie potrzeby 
komisja przedmiotowo właściwa może 
wydać uprzednią opinię.

2. Komisja przedmiotowo właściwa w 
kwestiach aktów prawnych będących 
przedmiotem kodyfikacji może, na własny 
wniosek, lub na wniosek komisji właściwej 
w kwestiach prawnych, zostać uprawniona 
do wydania opinii.

Or. fr

Uzasadnienie
Poprawka ta ma na celu przeformułowanie ustępu w sposób, który umożliwi komisji 
przedmiotowo właściwej w kwestii aktów prawnych będących przedmiotem kodyfikacji 
wydanie opinii na jej własny wniosek lub na wniosek komisji właściwej w kwestiach 
prawnych. 

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud 

Poprawka 5
Artykuł 80 Kodyfikacja

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 43 ust. 3 procedura uproszczona nie 
może być stosowana do wniosku 
dotyczącego oficjalnej kodyfikacji, jeżeli 
sprzeciwia się temu większość członków 
komisji właściwej w kwestiach prawnych 
lub komisji przedmiotowo właściwej.

3. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek nie wnosi 
żadnych zmian merytorycznych, przekazuje 
go Parlamentowi do zatwierdzenia, gdyż 
poprawki do tekstu wniosku nie są 
dopuszczalne.

Or. fr
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Uzasadnienie
Poprawka ta uwzględnia uwagi, jakie pojawiły się w czasie pierwszego rozpatrywania 
tekstu w komisji oraz ma na celu niewielką zmianę brzmienia ustępu i nadanie mu lekkości.

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 6
Artykuł 80 ustęp 2

2. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej lub wyznaczony przez nią
sprawozdawca mogą uczestniczyć w 
rozpatrywaniu oraz sporządzaniu wniosku 
dotyczącego kodyfikacji. W razie potrzeby 
komisja przedmiotowo właściwa może 
wydać uprzednią opinię.

2. Komisja przedmiotowo właściwa w 
kwestii pierwotnego ustawodawstwa może 
wydać opinię o tym, czy kodyfikacja jest 
pożądana.

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 7
Artykuł 80

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący oficjalnej kodyfikacji 
prawa wspólnotowego, wniosek ten 
przekazywany jest komisji właściwej w 
kwestiach prawnych. Jeżeli wniosek ten nie
wnosi do obowiązującego prawa 
wspólnotowego żadnych zmian o 
charakterze merytorycznym, zastosowanie 
ma procedura przewidziana w art. 43.

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek powołując się na porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie
(skreślenie) kodyfikacji prawa 
wspólnotowego1, wniosek ten przekazywany 
jest komisji właściwej w kwestiach 
prawnych.  Komisja uwzględniając 
obowiązujące porozumienie 
międzyinstytucjonalne sprawdza, czy
wniosek ten wnosi do obowiązującego 
prawa wspólnotowego (skreślenie) zmiany o 
charakterze merytorycznym.

2. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej lub wyznaczony przez nią 
sprawozdawca mogą uczestniczyć w 
rozpatrywaniu oraz sporządzaniu wniosku 
dotyczącego kodyfikacji. W razie potrzeby 
komisja przedmiotowo właściwa może 
wydać uprzednią opinię.

2. Komisja może poprosić komisję właściwą 
w kwestii merytorycznej zawartości wniosku 
o wydanie opinii na temat celowości 
kodyfikacji.

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 3. Poprawki do wniosku nie są 
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art. 43 ust. 3 procedura uproszczona nie 
może być stosowana do wniosku 
dotyczącego oficjalnej kodyfikacji, jeżeli 
sprzeciwia się temu większość członków 
komisji właściwej w kwestiach prawnych 
lub komisji przedmiotowo właściwej.

dopuszczalne. Przewodniczący komisji 
może zgodzić się na nie w wyjątkowej 
sytuacji pod warunkiem, że nie wnoszą do 
wniosku zmian merytorycznych i prowadzą 
do osiągnięcia porozumienia z Radą.

4. Jeżeli komisja stwierdzi, że wniosek 
wnosi do obowiązującego prawa 
wspólnotowego zmiany merytoryczne, 
wniosek uważa się za odrzucony.
5. Sprawozdanie komisji jest rozpatrywane 
w Parlamencie przy zastosowaniu
procedury bez poprawek i bez debaty.
1 Dz.U. C 102 z 1996 r., str. 2., zamieszczone w 
załączniku .... do Regulaminu PE

Or. de

Uzasadnienie
Szczególna, przyspieszona i uproszczona procedura kodyfikacyjna powinna być stosowana w 
Parlamencie w sytuacji, gdy Komisja w swoim wniosku powołuje się na obowiązujące 
porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie kodyfikacji aktów prawnych. 
Zmieniając artykuł Regulaminu dotyczący kodyfikacji, Parlament racjonalizuje swoje 
procedury i dostosowuje je do zobowiązań podjętych w tym zakresie wobec Komisji i Rady, 
a także zachęca Komisję do zgłaszania większej liczby wniosków dotyczących kodyfikacji 
i przyczynia się do uproszczenia prawa wspólnotowego.
Obecnie obowiązująca wersja artykułu zawiera bowiem szereg niedoskonałości.
Ustęp pierwszy artykułu odsyła do całej procedury uproszczonej, o której mowa w art. 43. 
Jednak art. 43 ust. 2 przewiduje „rozwiązanie alternatywne”, polegające na tym, że 
przewodniczący komisji, do której zwrócono się o konsultację, lub sprawozdawca „sporządzi 
listę poprawek odzwierciedlających dyskusję w komisji”. Dwa pierwsze ustępy art. 43 
odsyłają ponadto do art. 131 ust. 1 akapit drugi, gdzie w ramach „procedury na posiedzeniu 
plenarnym bez poprawek i debaty” przewidziano możliwość udzielenia zgody na wnoszenie 
poprawek na posiedzeniu plenarnym.
Możliwość taka jest niezgodna z samą ideą kodyfikacji oraz z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym zawartym w tym zakresie1, w szczególności z jego pkt 6 i 8, z których 
można wnioskować, że Parlament i Rada pragnęły zobowiązać się do niewnoszenia zmian 
merytorycznych do wniosków dotyczących kodyfikacji.
Poprawki powinny być wyjątkowo dopuszczalne jedynie wtedy, gdy nie wnoszą zmian 
merytorycznych do wniosku i są konieczne do osiągnięcia porozumienia z Radą. Potrzeba 
skorygowania formy proponowanego we wniosku aktu prawnego bez wnoszenia zmian 
merytorycznych może ewentualnie pojawić się w trakcie obrad komisji lub w grupach 

  
1 Dz.U. C 102 z 1996 r., str. 2.
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roboczych Rady.
Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych dojdzie do wniosku, że wniosek kodyfikacyjny 
nie wnosi do prawa wspólnotowego zmian merytorycznych i uzna kodyfikację za uzasadnioną, 
przekazuje go ona Parlamentowi do zatwierdzenia. W niektórych przypadkach komisja 
wstrzymuje się z wydaniem opinii do momentu wyjaśnienia otwartych jeszcze kwestii. Nie jest 
potrzebne w tym zakresie żadne uregulowanie w Regulaminie. Natomiast, jeżeli komisja 
stwierdzi, że dany wniosek wnosi do aktu prawnego zmiany merytoryczne, wniosek ten należy 
uznać za odrzucony, ponieważ przejście z procedury kodyfikacji do zwykłej procedury 
legislacyjnej byłoby niezgodne z zawartym porozumieniem międzyinstytucjonalnym. 
W przypadku tej procedury nie ma potrzeby przeprowadzania debaty ani wnoszenia poprawek 
na posiedzeniu plenarnym.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud 

Poprawka 8
Artykuł 80 a (nowy)

Artykuł 80 a Przekształcenie
1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący przekształcenia prawa 
wspólnotowego, wniosek ten przekazywany 
jest komisji właściwej w kwestiach 
prawnych. Komisja właściwa w kwestiach 
prawnych analizuje wniosek w celu 
sprawdzenia, czy nie wnosi on żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te, które 
określono w nim jako takie. Analiza ta 
prowadzona jest w oparciu o opinię wydaną 
przez grupę konsultacyjną złożoną z służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji1.
2. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do 
prawa wspólnotowego żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te, które we 
wniosku określono jako takie, informuje 
o tym Przewodniczącego; Przewodniczący 
na mocy art. 40 odsyła wniosek do komisji 
przedmiotowo właściwej, która rozpatruje 
go zgodnie ze zwykłą procedurą.
W takim przypadku, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 150 i 151, 
poprawki do wniosku są dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy dotyczą części wniosku 
zawierających zmiany merytoryczne, gdyż 
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poprawki do pozostałych przepisów są 
niedopuszczalne.
3. Poprawki do pozostałych przepisów mogą 
jednak być wyjątkowo dopuszczone po 
rozpatrzeniu każdej z osobna przez 
przewodniczącego komisji przedmiotowo 
właściwej lub – w stosownym przypadku –
przez przewodniczącego prowadzącego 
posiedzenie plenarne, jeżeli ten uzna, że 
istnieją ku temu istotne powody związane z 
wewnętrzną spójnością tekstu lub z 
powiązaniem między poprawkami 
Parlamentu, wniesionymi do zmian 
merytorycznych zawartych we wniosku, a 
przepisami niezmienionymi.
4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek wnosi do prawa 
wspólnotowego zmiany merytoryczne inne 
niż te, które we wniosku określono jako 
takie, proponuje odrzucenie projektu.
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 
listopada 2001 r. w sprawie bardziej
systematycznego stosowania technik 
przeformułowania tekstów prawnych, Dz.U. C 77 z 
28.3.2002 r., str. 1

Or. fr

Uzasadnienie
Poprawka ta uwzględnia uwagi, jakie pojawiły się w czasie pierwszego rozpatrywania 
tekstu w komisji oraz ma na celu niewielką zmianę brzmienia ustępu i nadanie mu lekkości.

Poprawkę złożył Richard Corbett 

Poprawka 9
Artykuł 80 a (nowy) ustęp 3

3. Poprawki do pozostałych przepisów mogą 
jednak być dopuszczone po rozpatrzeniu 
każdej z osobna przez przewodniczącego 
komisji przedmiotowo właściwej lub – w 
stosownym przypadku – przez 
przewodniczącego prowadzącego 
posiedzenie plenarne, jeżeli ten uzna, że 
istnieją ku temu istotne powody związane z 
wewnętrzną spójnością tekstu lub 
z powiązaniem między poprawkami 
Parlamentu, wniesionymi do zmian 
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merytorycznych zawartych we wniosku, 
a przepisami niezmienionymi. Takie 
powody muszą zostać określone w 
uzasadnieniu poprawki.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Corbett 

Poprawka 10
Artykuł 80 a (nowy) ustęp 4

4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek wnosi do prawa 
wspólnotowego zmiany merytoryczne inne 
niż te, które we wniosku określono jako 
takie, informuje o tym Przewodniczącego, 
który na mocy art. 40 odsyła wniosek do 
komisji przedmiotowo właściwej, która 
rozpatruje go zgodnie ze zwykłą procedurą, 
bez stosowania ograniczeń wymienionych w 
ust. 2. 

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 11
Artykuł 80 a (nowy)

x Artykuł 80a Przekształcenie
1. Jeżeli Komisja przedstawia 
Parlamentowi wniosek w sprawie aktu 
prawnego powołując się na porozumienie 
międzyinstytucjonalne dotyczące technik 
przekształcania aktów prawnych1, wniosek 
ten przekazywany jest komisji właściwej w 
kwestiach prawnych jako komisji 
opiniodawczej. 
2. Komisja właściwa w kwestiach prawnych 
sprawdza uwzględniając właściwe 
porozumienie międzyinstytucjonalne, jakie 
przepisy obowiązujących aktów prawnych 
ujęto we wniosku bez zmian 
merytorycznych. 
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3. Niedopuszczalne są poprawki do 
przepisów, które w świetle opinii komisji 
właściwej w kwestiach prawnych nie zostały 
zmienione we wniosku. 
Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej może jednak wyrazić zgodę na 
poprawki do takich przepisów, jeżeli ich 
zmiana wydaje się konieczna w celu 
uniknięcia sprzeczności lub nieścisłości lub 
z racji ich ścisłego związku z innymi 
dopuszczalnymi poprawkami.
Jeżeli komisja właściwa wniosła poprawki 
do takiego przepisu, dopuszczalne jest 
zgłaszanie dalszych poprawek w tym 
zakresie na posiedzeniu plenarnym.
1 Zatwierdzone na mocy rezolucji z 3 lipca 2001 r., 
Dz.U. C 65 E z 14.3.2002 str. 42., zamieszczone w 
załączniku .... do Regulaminu PE

Or. de

Uzasadnienie

Ten nowy przepis został skonstruowany na wzór art. 80 dotyczącego kodyfikacji. Jeżeli 
Komisja powołuje się we wniosku legislacyjnym na porozumienie międzyinstytucjonalne 
dotyczące technik przekształcania aktów prawnych1, to pracę nad takim wnioskiem należy 
rozdzielić między komisję przedmiotowo właściwą i komisję opiniodawczą zgodnie z 
rozgraniczeniem uwidocznionym formalnie we wniosku Komisji (fragmenty zmienione 
zaznaczone są czcionką pochyłą, fragmenty bez zmian - pozostawione na białym tle). Słuszny 
wydaje się bowiem podział polegający na tym, że komisja przedmiotowo właściwa rozpatruje 
proponowane zmiany, podczas gdy komisja właściwa w kwestiach prawnych w sporządzanej 
przez siebie opinii sprawdza zgodność kodyfikowanych części z kryteriami określonymi w 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym. W związku z tym konieczne jest jedynie uregulowanie 
kwestii konsultowania komisji opiniodawczej, ponieważ przekazanie sprawy do komisji 
przedmiotowo właściwej wynika z ogólnych zasad, o których mowa w art. 40 i 179.

Aby utrzymać efekt upraszczający procedury przekształcania aktów prawnych, niedozwolone 
co do zasady powinno być wnoszenie w trakcie rozpatrywania wniosku przez właściwą 
komisję poprawek do tych części wniosku, których kodyfikacyjny charakter został 
potwierdzony przez komisję właściwą w kwestiach prawnych. Poprawki powinny dotyczyć 
tylko tych części tekstu, które zawierają zmiany w stosunku do dotąd obowiązującego prawa, 
czyli zarazem przepisów zupełnie nowych, istniejących przepisów poddanych modyfikacji i 
przepisów skreślonych.

W związku z tym należy uprawnić przewodniczącego komisji w trybie procedury wyjątkowej 
  

1 Zatwierdzone na mocy rezolucji z 3 lipca 2001 r., Dz.U. C 65 E z 14.3.2002 str. 42., zamieszczone w 
załączniku .... do Regulaminu PE
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do dopuszczania w wyjątkowych sytuacjach poprawek do przepisów zawartych w częściach 
podlegających kodyfikacji, jeżeli wystąpią kryteria ograniczające. Kryteria te zostały
zmodifikowane w celu uproszczenia ich stosowania.

Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa przyjmie poprawki wniesione do części podlegających 
kodyfikacji, dopuszczone wcześniej przez swego przewodniczącego, również inne osoby 
powinny mieć możliwość wniesienia poprawek do tych przepisów w celu ich omówienia na 
posiedzeniu plenarnym.


