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Poprawka 12
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Wniosek dotyczący decyzji – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. postanawia, zgodnie z art. 204 lit. c), 
opublikować decyzję Konferencji 
Przewodniczących w sprawie zasad 
dotyczących sprawozdań z własnej 
inicjatywy, zmienioną decyzją Konferencji 
Przewodniczących z dnia 12 grudnia 
2007 r., jako załącznik do Regulaminu;

4. postanawia, zgodnie z art. 204 lit. c), 
opublikować decyzję Konferencji 
Przewodniczących w sprawie zasad 
dotyczących sprawozdań z własnej 
inicjatywy, zmienioną decyzjami
Konferencji Przewodniczących z dnia 12 
grudnia 2007 r. i 14 lutego 2008 r., jako 
załącznik do Regulaminu; wzywa 
Sekretarza Generalnego do uaktualniania 
niniejszego załącznika zgodnie z 
przyszłymi decyzjami Konferencji 
Przewodniczących w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 13
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Sprawozdania z własnej inicjatywy są 
rozpatrywane przez Parlament zgodnie 
z procedurą krótkiej prezentacji określoną 
w art. 131a. Poprawki do takich 
sprawozdań na posiedzeniu plenarnym są 
niedopuszczalne, chyba że zostały złożone 
przez sprawozdawcę w celu uwzględnienia 
nowych informacji. Niemniej złożone 
mogą zostać projekty rezolucji w celu 
zastąpienia rezolucji zawartej w 
sprawozdaniu, zgodnie z art. 151 ust. 4. 
Ustęp ten nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy temat sprawozdania 
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uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 
debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 
z prawem do inicjatywy, o którym mowa 
w art. 39 lub 39a oraz gdy sprawozdanie 
można uznać za strategiczne w świetle 
kryteriów określonych przez Konferencję 
Przewodniczących1. 
______________
1Patrz odnośna decyzja Konferencji 
Przewodniczących, zamieszczona w załączniku… 
do Regulaminu

Or. en

Poprawka 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Z wyjątkiem sprawozdań 
sporządzonych zgodnie z prawem do 
inicjatywy, o którym mowa w art. 39 i 39a, 
a także z wyjątkiem sprawozdań uznanych 
za strategiczne przez Konferencję 
Przewodniczących1, sprawozdania z 
własnej inicjatywy są rozpatrywane na 
posiedzeniu plenarnym w procedurze 
z art. 131a. 
W drodze odstępstwa od art. 150 ust. 1 
poprawki do tego typu tekstów są 
dopuszczalne do rozpatrzenia na 
posiedzeniu plenarnym jedynie w 
przypadku, gdy zostały złożone przez 
komisję przedmiotowo właściwą, co 
najmniej dwie grupy polityczne lub co 
najmniej jedną dziesiątą posłów do 
Parlamentu Europejskiego.
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Konferencja 
Przewodniczących może zadecydować 
o rozpatrzeniu takiego sprawozdania 
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w zwykłej procedurze.
______________
1Patrz odnośna decyzja Konferencji 
Przewodniczących, zamieszczona w załączniku… 
do Regulaminu

Or. en

Poprawka 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

Odpowiedzi na inne pytania
(niepriorytetowe) powinny być udzielone 
w terminie sześciu tygodni od momentu 
ich przekazania zainteresowanej instytucji.

Odpowiedzi na inne pytania 
(niepriorytetowe) powinny być udzielone 
w terminie sześciu tygodni od momentu 
ich przekazania zainteresowanej instytucji.
Liczba pytań niepriorytetowych, które 
poseł może złożyć, jest nieograniczona.

Or. en

Poprawka 16
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

Odpowiedzi na inne pytania 
(niepriorytetowe) powinny być udzielone 
w terminie sześciu tygodni od momentu 
ich przekazania zainteresowanej instytucji.

Odpowiedzi na inne pytania 
(niepriorytetowe) powinny być udzielone 
w terminie dwóch tygodni od momentu ich 
przekazania zainteresowanej instytucji.

Or. en
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Justification

Posłowie odpowiadają przede wszystkim przed obywatelami, którzy ich wybrali w wyborach 
bezpośrednich, stąd polityczna potrzeba szybkiej odpowiedzi.

Poprawka 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 131 a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 131a
Krótka prezentacja

Na żądanie sprawozdawcy oraz na 
wniosek Konferencji Przewodniczących 
Parlament może też zadecydować 
o rozpatrzeniu kwestii niewymagającej 
pełnej debaty poprzez krótką prezentację 
dokonaną przez sprawozdawcę na 
posiedzeniu plenarnym. W takim 
przypadku Komisja ma możliwość 
zabrania głosu, po czym głos zabrać mogą 
posłowie na zasadzie pytań z sali. 
Posłowie mogą również skorzystać z 
prawa odpowiedzi poprzez przekazanie
dodatkowego pisemnego oświadczenia 
zgodnie z art. 142 ust. 7.

Or. en

Poprawka 18
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 131 a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 131a
Krótka prezentacja

Na żądanie sprawozdawcy lub na wniosek 
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Konferencji Przewodniczących Parlament 
może też zadecydować o rozpatrzeniu 
kwestii niewymagającej pełnej debaty 
poprzez krótką prezentację dokonaną 
przez sprawozdawcę na posiedzeniu 
plenarnym. W takim przypadku Komisja 
ma możliwość zabrania głosu, a każdy 
poseł może skorzystać z prawa odpowiedzi 
poprzez przekazanie dodatkowego 
pisemnego oświadczenia zgodnie z 
art. 142 ust. 7.

Or. en

Poprawka 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Podczas debaty nad sprawozdaniem 
Komisja i Rada z zasady zabierają głos 
niezwłocznie po przedstawieniu 
sprawozdania przez sprawozdawcę. Jeśli 
jednak pod debatę poddawany jest wniosek 
Komisji, Przewodniczący zaprasza ją do 
zabrania głosu w pierwszej kolejności w 
celu krótkiego zaprezentowania wniosku, a 
w przypadku gdy chodzi o tekst 
zaproponowany przez Radę, 
Przewodniczący może zaprosić ją do 
zabrania głosu w pierwszej kolejności. W 
każdym przypadku jako następny zabiera 
głos sprawozdawca. Rada i Komisja mogą 
ponownie zabrać głos, w szczególności w 
celu odpowiedzi na wystąpienia posłów.

5. Podczas debaty nad sprawozdaniem 
Komisja i Rada z zasady zabierają głos 
niezwłocznie po przedstawieniu 
sprawozdania przez sprawozdawcę. Jeśli 
jednak pod debatę poddawany jest wniosek 
Komisji, Przewodniczący zaprasza ją do 
zabrania głosu w pierwszej kolejności w 
celu krótkiego zaprezentowania wniosku, a 
w przypadku gdy chodzi o tekst 
zaproponowany przez Radę, 
Przewodniczący może zaprosić ją do 
zabrania głosu w pierwszej kolejności. W 
każdym przypadku jako następny zabiera 
głos sprawozdawca. Rada, Komisja oraz 
sprawozdawca mogą ponownie zabrać 
głos, w szczególności w celu odpowiedzi 
na wystąpienia posłów.

Or. en
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Poprawka 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 151 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Grupa polityczna może złożyć projekt 
rezolucji w celu zastąpienia projektu 
rezolucji nielegislacyjnej zawartego w 
sprawozdaniu komisji.

4. Grupa polityczna może złożyć projekt 
rezolucji w celu zastąpienia projektu 
rezolucji nielegislacyjnej zawartego w 
sprawozdaniu komisji.

W takim przypadku grupa ta nie może 
wnosić poprawek do projektu rezolucji 
właściwej komisji. Projekt rezolucji grupy 
nie może być dłuższy niż projekt właściwej 
komisji. Przedkładany jest on do 
zatwierdzenia przez Parlament w jednym 
głosowaniu, bez poprawek.

Projekt rezolucji grupy nie może być 
dłuższy niż projekt właściwej komisji. 
Przedkładany jest on do zatwierdzenia 
przez Parlament w jednym głosowaniu, bez 
poprawek.

Or. en

Poprawka 21
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

ZAŁĄCZNIK II a
Wytyczne dla pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie na mocy art. 110
1. Pytania wymagające odpowiedzi na 
piśmie:
- dotyczą uprawnień i obowiązków 
Komisji i Rady oraz mają związek z 
interesem ogólnym;
- są zwięzłe i zawierają pytanie 
zredagowane w zrozumiały sposób;
- nie zawierają obraźliwych sformułowań;
- nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 
osobistym.
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2. W przypadku braku zgodności pytania 
z powyższymi wytycznymi Sekretariat 
przedstawia autorowi pytania odpowiednie 
sugestie. 
3. W przypadku gdy identyczne lub 
podobne pytanie zostało już zadane w 
trakcie poprzednich sześciu miesięcy, 
Sekretariat przekazuje autorowi kopię 
tego pytania oraz odpowiedź na nie. 
Nowemu podobnemu pytaniu nie nadaje 
się dalszego biegu, dopóki autor nie 
powoła się na nowe istotne fakty lub nie 
zażąda dalszych informacji.
4. Jeżeli pytanie dotyczy informacji 
rzeczowych lub statystycznych, które są 
już udostępnione bibliotece Parlamentu, 
biblioteka informuje o tym posła, który 
może wycofać pytanie.
5. Na pytania dotyczące powiązanych ze 
sobą spraw można udzielać wspólnej 
odpowiedzi.

Or. en

Poprawka 22
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

ZAŁĄCZNIK II a

Wytyczne dla pytań wymagających 
odpowiedzi na piśmie na mocy art. 110
1. Pytania wymagające odpowiedzi na 
piśmie:
- odnoszą się do spraw wchodzących 
w zakres działań Unii Europejskiej;
- są zwięzłe i wymagają przedstawienia 
informacji lub wyjaśnień, a nie stanowią 
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jedynie oświadczenia lub stwierdzenia;
- nie zawierają obraźliwych sformułowań;
- nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 
osobistym.
2. W przypadku braku zgodności pytania 
z powyższymi wytycznymi Sekretariat 
przedstawia autorowi pytania odpowiednie 
sugestie, w jaki sposób można 
sformułować pytanie, aby zostało uznane 
za dopuszczalne.
3. W przypadku gdy identyczne lub 
podobne pytanie zostało już zadane w 
trakcie poprzednich sześciu miesięcy, 
Sekretariat przekazuje autorowi kopię 
tego pytania oraz odpowiedź na nie. 
Nowemu podobnemu pytaniu nie nadaje 
się dalszego biegu, dopóki autor nie 
przedstawi nowych istotnych faktów lub 
nie zażąda dalszych informacji.
4. Na pytania dotyczące powiązanych ze 
sobą spraw można udzielać wspólnej 
odpowiedzi.

Or. en

Poprawka 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II a (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

ZAŁĄCZNIK II a
Wytyczne dla pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie na mocy art. 110
1. Pytania wymagające odpowiedzi na 
piśmie:
- odnoszą się do spraw wchodzących 
w zakres działań Unii Europejskiej i 
uprawnień jej instytucji;
- są zwięzłe i zawierają pytanie 
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zredagowane w zrozumiały sposób;
- nie zawierają obraźliwych sformułowań;
- nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 
osobistym.
2. W przypadku braku zgodności pytania 
z powyższymi wytycznymi Sekretariat 
przedstawia autorowi pytania odpowiednie 
sugestie.
3. W przypadku gdy identyczne lub
podobne pytanie zostało już zadane w 
trakcie poprzednich sześciu miesięcy, 
Sekretariat przekazuje autorowi kopię 
tego pytania oraz odpowiedź na nie. 
Nowemu podobnemu pytaniu nie nadaje 
się dalszego biegu, dopóki autor nie 
powoła się na nowe istotne fakty lub nie 
zażąda dalszych informacji.
4. Na pytania dotyczące powiązanych ze 
sobą spraw można udzielać wspólnej 
odpowiedzi.

Or. en
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