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Poprawka 85
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Poprawka horyzontalna

Tekst obowiązujący Poprawka

Poprawka horyzontalna, by nie uwzględnić 
zasad związanych z traktatem lizbońskim 
przed zakończeniem procesu 
ratyfikacyjnego

Or. en

Uzasadnienie

Takie zasady mogą zostać przyjęte dopiero jeżeli i kiedy zakończony zostanie proces 
ratyfikacyjny traktatu lizbońskiego. Bez uszczerbku dla możliwych prac przygotowawczych i 
dyskusji w komisji, będzie wystarczająco dużo czasu na kontynuowanie tych działań i ich 
realizację przez kolejny Parlament pomiędzy zakończeniem procesu ratyfikacyjnego a 
terminem możliwego wejścia w życie nowego traktatu.

Poprawka 86
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Parlament może ustanowić zasady 
dotyczące przejrzystości interesów 
finansowych posłów, które załącza się do 
niniejszego Regulaminu1 .

1. Parlament ustanawia zasady dotyczące 
przejrzystości interesów finansowych 
posłów, które załącza się do niniejszego 
Regulaminu1.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik już istnieje, w związku z czym Parlament może pokazać, jak silnie zaangażowany 
jest w kwestię przejrzystości. Zgodnie z tym zobowiązaniem, w załączniku należy wspomnieć, 
że informacja, jaką poseł podaje ustnie ujawniając interes finansowy zapisywana jest w 
protokole, jak to ma już miejsce w przypadku każdej interwencji na sesji plenarnej, musi być 
jasna na szczeblu komisji, jeśli dany poseł ma być mianowany sprawozdawcą.
                                               
1 Patrz załącznik I.
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Poprawka 87
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 10a – ustęp 1 (nowy)
Artykuł 10a – ustęp 2 (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 10a
Obserwatorzy

1. W krajach, gdzie podpisano traktat 
o przystąpieniu państwa do Unii 
Europejskiej, Przewodniczący, po 
uzyskaniu zgody Konferencji 
Przewodniczących, może zwrócić się do 
parlamentu państwa przystępującego o 
wyznaczenie spośród jego własnych 
posłów pewnej liczby obserwatorów, 
równej liczbie przyszłych mandatów w 
Parlamencie Europejskim przyznanych 
temu państwu.
Obserwatorzy ci biorą udział w 
posiedzeniach Parlamentu w oczekiwaniu 
na wejście w życie traktatu akcesyjnego i 
dysponują prawem zabierania głosu w 
komisjach i grupach politycznych. Nie 
mają prawa do głosowania bądź do 
kandydowania w wyborach dotyczących 
stanowisk w Parlamencie. Ich udział w 
pracach nie ma żadnego wpływu 
prawnego na działania Parlamentu.
W odniesieniu do korzystania 
z infrastruktury Parlamentu oraz zwrotu 
kosztów ponoszonych z tytułu działań 
obserwacyjnych, sposób ich traktowania 
odpowiada traktowaniu posła do PE.
2. (*) Ust. 1 stosowany jest mutatis 
mutandis w oczekiwaniu na wejście w 
życie ustalenia, zgodnie z którym pewnym 
państwom członkowskim zostanie 
przyznana dodatkowa liczba mandatów w 
Parlamencie do końca siódmej jego 
kadencji. Przedmiotowe państwa 
członkowskie będą zaproszone do 
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wyznaczenia na obserwatorów tych 
kandydatów, którzy zostaliby wybrani w 
wyborach, jeżeli dodatkowe mandaty 
byłyby już przyznane w czasie poprzednich 
wyborów europejskich.
____________________________
1 Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej ze 
szczytu w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r.

Or. en

Poprawka 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 10a (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 10 a (*)
Na podstawie odpowiedniej deklaracji 
Rady Europejskiej z grudnia 2008 r., po 
wejściu w życie traktatu lizbońskiego do 
Parlamentu Europejskiego wejdzie 18 
dodatkowych posłów ze statusem 
obserwatorów, co wynika z różnicy między 
ustaleniami dotyczącymi wyborów 
europejskich w 2009 r. a ustaleniami 
deklaracji załączonych do Aktu 
Końcowego Konferencji Międzyrządowej z 
2007 r.
Posłom do PE o statusie obserwatorów 
przysługują takie same prerogatywy jak te 
przyznane posłom do Parlamentu 
Europejskiego po zmianie pierwotnego 
prawa Unii Europejskiej zaleconej w 
deklaracji Rady Europejskiej z grudnia 
2008 r.
Zainteresowane państwa członkowskie 
mianują, zgodnie ze swoim prawem 
wyborczym, posłów do PE o statucie 
obserwatorów w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od daty publikacji 
traktatu lizbońskiego w Dzienniku 
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Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 24 – ustęp 4a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

4a. Konferencja Przewodniczących jest 
odpowiedzialna za prowadzenie 
zorganizowanych konsultacji z 
europejskim społeczeństwem 
obywatelskim na główne tematy 
europejskiej agendy politycznej. 
Prezydium mianuje 
wiceprzewodniczącego, któremu 
powierzone jest przeprowadzanie takich 
konsultacji. Przedstawia on regularnie 
sprawozdania ze swojej działalności w tym 
zakresie Konferencji Przewodniczących. 

Or. fr

Poprawka 90
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każdy poseł może składać pytania 
dotyczące działalności Prezydium, 
Konferencji Przewodniczących oraz 
kwestorów. Pytania te są przedstawiane 
Przewodniczącemu w formie pisemnej. Są 
one publikowane wraz z udzielonymi na 
nie odpowiedziami w Biuletynie 
Parlamentu w terminie do trzydziestu dni 
od daty ich przedstawienia.

2. Każdy poseł może składać pytania 
dotyczące działalności Prezydium, 
Konferencji Przewodniczących oraz 
kwestorów. Pytania te są przedstawiane 
Przewodniczącemu w formie pisemnej. Są 
one ogłaszane posłom i publikowane wraz 
z udzielonymi na nie odpowiedziami na 
stronie internetowej Parlamentu w 
terminie do trzydziestu dni od daty ich 
przedstawienia.
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Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawkę 1 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia fakt, że biuletyn przestał istnieć.

Poprawka 91
Íñigo Méndez de Vigo

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 30a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 30a
Intergrupy

Poszczególni posłowie mogą zakładać 
intergrupy, które mogą odgrywać ważną, 
nieformalną rolę w promowaniu wymian 
poglądów dotyczących konkretnych 
tematów pomiędzy różnymi grupami 
politycznymi, zbliżając do siebie posłów z 
różnych komisji parlamentarnych, a także 
zachęcając do kontaktów pomiędzy 
posłami a społeczeństwem obywatelskim.
Intergrupy nie mogą uczestniczyć w 
żadnych pracach, które mogą 
spowodować nieporozumienia związane z 
oficjalnymi działaniami Parlamentu lub 
jego organów. Pod warunkiem 
przestrzegania warunków określonych w 
przepisach dotyczących ustanawiania 
intergrup, w formie przyjętej przez 
Prezydium, zespoły polityczne ułatwiają 
działania intergrup poprzez udzielanie im 
wsparcia logistycznego.

Or. en
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Poprawka 92
Kathy Sinnott

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 30a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 30a
Intergrupy

Poszczególni posłowie mogą zakładać 
intergrupy, które mogą odgrywać ważną, 
nieformalną rolę w promowaniu wymian 
poglądów dotyczących konkretnych 
tematów pomiędzy różnymi grupami 
politycznymi, zbliżając do siebie posłów z 
różnych komisji parlamentarnych, a także 
zachęcaniu do kontaktów pomiędzy 
posłami a społeczeństwem obywatelskim.
Intergrupy nie mogą uczestniczyć w 
żadnych pracach, które mogą 
spowodować nieporozumienia związane z 
oficjalnymi działaniami Parlamentu lub 
jego organów. Pod warunkiem 
przestrzegania warunków określonych w 
przepisach dotyczących ustanawiania 
intergrup, w formie przyjętej przez 
Prezydium, zespoły polityczne ułatwiają 
działania intergrup poprzez udzielanie im 
wsparcia logistycznego.

Or. en

Poprawka 93
Richard Howitt

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 30a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 30
Intergrupy

Poszczególni posłowie mogą zakładać 
intergrupy, które mogą odgrywać ważną, 
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nieformalną rolę w promowaniu wymian 
poglądów dotyczących konkretnych 
tematów pomiędzy różnymi grupami 
politycznymi, zbliżając do siebie posłów z 
różnych komisji parlamentarnych, a także 
zachęcając do kontaktów pomiędzy 
posłami a społeczeństwem obywatelskim.
Intergrupy nie mogą uczestniczyć w 
żadnych pracach, które mogą 
spowodować nieporozumienia związane z 
oficjalnymi działaniami Parlamentu lub 
jego organów. Pod warunkiem 
przestrzegania warunków określonych w 
przepisach dotyczących ustanawiania 
intergrup, w formie przyjętej przez 
Prezydium, zespoły polityczne ułatwiają 
działania grup międzypartyjnych poprzez 
udzielanie im wsparcia logistycznego.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce przedstawiono w skrócie rolę i znaczenie intergrup w promowaniu dotyczącej 
konkretnych spraw współpracy międzypartyjnej, współpracy między komisjami oraz ze 
społeczeństwem obywatelskim i naszkicowano sposób, w jaki należy ułatwiać tworzenie 
intergrup zgodnie z przepisami przyjętymi przez Prezydium.

Poprawka 94
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 34 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Badanie przestrzegania praw 
podstawowych, zasad pomocniczości, 
proporcjonalności i państwa prawa oraz 
skutków finansowych

Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej

Podczas rozpatrywania wniosków 
legislacyjnych Parlament zwraca 
szczególną uwagę na przestrzeganie praw 
podstawowych oraz, w szczególności, 
czuwa nad zgodnością aktu prawnego z 
Kartą Praw Podstawowych Unii 

1. We wszystkich działaniach Parlament w 
pełni przestrzega praw podstawowych
określonych w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej.
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Europejskiej, z zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności i państwa prawa. 
Ponadto, jeżeli wniosek pociąga za sobą 
skutki finansowe, Parlament bada, czy 
zostały przewidziane wystarczające środki 
finansowe.

Parlament również w pełni przestrzega 
praw i zasad zapisanych w art. 2 i art. 6 
ust. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
2. Jeżeli właściwa komisja, grupa 
polityczna lub co najmniej 40 posłów 
uważa, że wniosek dotyczący aktu 
prawnego lub jego fragmenty są 
niezgodne z prawami zapisanymi w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
na ich wniosek sprawa zostaje przekazana 
komisji odpowiedzialnej za dokonanie 
wykładni Karty Praw Podstawowych. 
Opinia powyższej komisji jest załączana 
do sprawozdania właściwej komisji.
Jeżeli właściwa komisja postanowi, że 
prawa ustanowione w karcie zostały 
naruszone, wniosek dotyczący aktu 
prawnego powraca do podmiotu, który 
podjął inicjatywę.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 2 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie dodano, by nadać większego znaczenia opinii komisji.

Poprawka 95
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 36a (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 36a (*)
Poszanowanie zasad pomocniczości 
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i proporcjonalności
1. Badając wniosek dotyczący aktu 
prawnego Parlament zwraca szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. 
Z wyjątkiem pilnych przypadków, 
o których mowa w art. 4 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej, Parlament nie zamyka
pierwszego czytania przed upływem 
terminu ośmiu tygodni określonego w 
art. 6 Protokołu w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Na wniosek właściwej komisji lub 
z inicjatywy własnej, komisja 
odpowiedzialna za kwestie, o których 
mowa w ust. 1, może zadecydować o 
sporządzeniu zaleceń odnoszących się do 
wszelkich wniosków dotyczących aktu 
prawnego.
3. W przypadku, gdy parlament narodowy 
wysyła do przewodniczącego uzasadnioną 
opinię zgodnie z art. 3 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, dokument ten jest 
odsyłany do właściwej komisji oraz 
przekazywany w celach informacyjnych 
komisji odpowiedzialnej za przestrzeganie 
zasady pomocniczości. W przypadku gdy 
Parlament otrzyma uzasadnioną opinię po 
przyjęciu przez właściwą komisję 
sprawozdania, opinia ta jest przekazywana 
przed głosowaniem wszystkim posłom jako 
dokument z posiedzenia. Przewodniczący 
komisji przedmiotowo właściwej może 
zwrócić się o przekazanie sprawy z 
powrotem do komisji.
4. W przypadku, gdy uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej jedną trzecią głosów 
przyznanych parlamentom narodowym 
lub jedną czwartą głosów w przypadku 
projektu aktu prawnego przedłożonego na 
podstawie art. 76 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Parlament wstrzymuje się z decyzją do 
czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie 
zamierza zastosować podejście.
5. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 
legislacyjnej uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej zwykłą większość głosów 
przyznanych parlamentom krajowym, 
komisja odpowiedzialna za przestrzeganie 
zasady pomocniczości, po rozpatrzeniu 
uzasadnionych opinii przedłożonych przez 
parlamenty krajowe i Komisję, zaleca 
Parlamentowi odrzucenie projektu ze 
względu na naruszenie zasady 
pomocniczości lub wydaje dla Parlamentu 
jakiekolwiek inne zalecenie, które może 
zawierać sugerowane poprawki dotyczące 
przestrzegania zasady pomocniczości.
Zalecenie zostaje przekazane 
Parlamentowi do debaty i pod głosowanie. 
Jeżeli zalecenie, by odrzucić wniosek jest 
przyjęte większością oddanych głosów, 
przewodniczący ogłasza zamknięcie 
procedury. W przypadku, gdy Parlament 
nie odrzuci wniosku, procedura ma dalszy 
ciąg przy uwzględnieniu zatwierdzonych 
przez Parlament zaleceń.
6. W przypadku, gdy Komitet Regionów 
przedkłada Parlamentowi opinię, w której 
sprzeciwia się przyjęciu proponowanego 
aktu prawnego ze względu na naruszenie 
zasady pomocniczości, opinia zostaje 
przekazana właściwej komisji oraz komisji 
odpowiedzialnej za kwestie, o których 
mowa w ust. 1. Komisja właściwa w 
zakresie przestrzegania zasady 
pomocniczości może wydać zalecenia, 
które są poddawane pod głosowanie przed 
zakończeniem pierwszego czytania.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 5 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Uzasadnienie

Poprawka przenosi do Regulaminu nowe procedury dla parlamentów narodowych dotyczące 
przestrzegania zasady pomocniczości (procedura „żółtej kartki” i procedura 
„pomarańczowej kartki”). 
Ponieważ zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności Komitet Regionów może rozpocząć działanie w związku z naruszeniem 
zasady pomocniczości, Parlament powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie 
przekazane przez ten komitet opinie, które sprzeciwiają się przyjęciu danego aktu ze względu 
na nieprzestrzeganie zasady pomocniczości.

Poprawka 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 36a (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 36a (*)
Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności
1. Badając wniosek dotyczący aktu 
prawnego Parlament zwraca szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. 
Z wyjątkiem pilnych przypadków, o 
których mowa w art. 4 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej, Parlament nie zamyka 
pierwszego czytania przed upływem 
terminu ośmiu tygodni określonego w 
art. 6 Protokołu w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Na wniosek komisji przedmiotowo 
właściwej lub z inicjatywy własnej, 
komisja odpowiedzialna za kwestie, o 
których mowa w ust. 1, może zadecydować 
o sporządzeniu zaleceń odnoszących się 
do wszelkich wniosków dotyczących aktu 
prawnego.
3. W przypadku gdy parlament narodowy 
wysyła do przewodniczącego uzasadnioną 
opinię zgodnie z art. 3 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
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Unii Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, dokument ten jest 
odsyłany do komisji przedmiotowo 
właściwej oraz przekazywany w celach 
informacyjnych komisji odpowiedzialnej 
za przestrzeganie zasady pomocniczości. 
W przypadku gdy Parlament otrzyma 
uzasadnioną opinię po przyjęciu przez 
komisję przedmiotowo właściwą 
sprawozdania, opinia ta jest przekazywana 
przed głosowaniem wszystkim posłom jako 
dokument z posiedzenia. Przewodniczący 
komisji przedmiotowo właściwej może 
zwrócić się o przekazanie sprawy z 
powrotem do komisji.
4. W przypadku, gdy uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej jedną trzecią głosów 
przyznanych parlamentom narodowym 
lub jedną czwartą głosów w przypadku 
projektu aktu prawnego przedłożonego na 
podstawie art. 76 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Parlament wstrzymuje się z decyzją do 
czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie 
zamierza zastosować podejście.
5. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 
legislacyjnej uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego 
z zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej zwykłą większość głosów 
przyznanych parlamentom narodowym, 
komisja odpowiedzialna za przestrzeganie 
zasady pomocniczości, po rozpatrzeniu 
uzasadnionych opinii przedłożonych przez 
parlamenty krajowe i Komisję, zaleca 
Parlamentowi odrzucenie projektu ze 
względu na naruszenie zasady 
pomocniczości lub wydaje dla Parlamentu 
jakiekolwiek inne zalecenie, które może 
zawierać sugerowane poprawki dotyczące 
przestrzegania zasady pomocniczości.
Zalecenie zostaje przekazane 
Parlamentowi do debaty i pod głosowanie. 
Jeżeli zalecenie odrzucenia wniosku 
zostaje przyjęte większością głosów 



AM\773817PL.doc 15/78 PE421.322v01-00

PL

oddanych w Parlamencie lub jeżeli 
większość członków Rady wynosząca 55% 
sprzeciwia się wnioskowi, Przewodniczący 
ogłasza zamknięcie procedury. 
W przypadku, gdy Parlament nie odrzuci 
wniosku, procedura ma dalszy ciąg przy 
uwzględnieniu zatwierdzonych przez 
Parlament zaleceń.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 5 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Poprawka 97
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 36a (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 36a (*)
Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności
1. Badając wniosek dotyczący aktu 
prawnego Parlament zwraca szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. Z 
wyjątkiem pilnych przypadków, o których 
mowa w art. 4 Protokołu 1 w sprawie roli 
parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, Parlament nie zamyka 
pierwszego czytania przed upływem 
terminu ośmiu tygodni określonego w 
art. 6 Protokołu 2 w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Na wniosek komisji przedmiotowo 
właściwej dla danej kwestii lub 
z inicjatywy własnej, komisja 
odpowiedzialna za kwestie, o których 
mowa w ust. 1, może zadecydować o 
sporządzeniu zaleceń odnoszących się do 
wszelkich wniosków dotyczących aktu 
prawnego.
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Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 5 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

W poprawce tej dzieli się procedury związane z przeprowadzaniem weryfikacji pomocniczości 
na różne etapy.

Poprawka 98
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 36b (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Art. 36b (*)
Uzasadnione opinie

1. W przypadku gdy parlament narodowy 
wysyła do Przewodniczącego uzasadnioną 
opinię zgodnie z art. 3 Protokołu 1 w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej oraz art. 6 Protokołu 2 
w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, 
dokument ten jest odsyłany do sektorowej 
komisji przedmiotowo właściwej oraz 
przekazywany w celach informacyjnych 
komisji odpowiedzialnej za przestrzeganie 
zasady pomocniczości. Komisje mają na 
względzie uzasadnioną opinię zgodnie z 
art. 7 ust. 1 Protokołu 2.  W przypadku 
gdy Parlament otrzyma uzasadnioną 
opinię po przyjęciu przez sektorową 
komisję przedmiotowo właściwą 
sprawozdania, opinia ta jest przekazywana 
przed głosowaniem wszystkim posłom jako 
dokument z posiedzenia. Przewodniczący 
sektorowej komisji przedmiotowo 
właściwej może zwrócić się o przekazanie 
sprawy z powrotem do komisji.
2. W przypadku, gdy zgodnie z art. 7 ust. 2 
Protokołu 2 uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
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zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej jedną trzecią głosów 
przyznanych parlamentom narodowym 
lub jedną czwartą głosów w przypadku 
projektu aktu prawnego przedłożonego na 
podstawie art. 76 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Parlament wstrzymuje się z decyzją do 
czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie 
zamierza zastosować podejście.
3. W przypadku, gdy zgodnie z art. 7 ust. 3 
Protokołu 2 takie uzasadnione opinie 
stanowią co najmniej zwykłą większość 
głosów przyznanych parlamentom 
krajowym, komisja odpowiedzialna za 
poszanowanie zasady pomocniczości, po 
umożliwieniu zabrania głosu przez 
sektorową komisję przedmiotowo 
właściwą, rozważa uzasadnione opinie 
przedłożone przez parlamenty krajowe i 
Komisję. Przed zakończeniem pierwszego 
czytania komisja albo zaleca 
Parlamentowi odrzucenie wniosku na 
podstawie stwierdzenia naruszenia zasady 
pomocniczości, albo przedkłada 
Parlamentowi inne zalecenie, które może 
zawierać sugestie dotyczące wprowadzenia 
zmian związanych z poszanowaniem 
zasady pomocniczości.
Zalecenie zostaje przekazane 
Parlamentowi do debaty i pod głosowanie. 
Jeżeli zalecenie odrzucenia wniosku 
zostaje przyjęte większością głosów 
oddanych w Parlamencie lub jeżeli 
większość członków Rady wynosząca 55% 
sprzeciwa się wnioskowi, przewodniczący 
ogłasza zamknięcie procedury. W 
przypadku, gdy Parlament nie odrzuci 
wniosku, procedura ma dalszy ciąg przy 
uwzględnieniu zatwierdzonych przez 
Parlament zaleceń.
4. W przypadku, gdy Komitet Regionów 
przedkłada Parlamentowi opinię, w której 
sprzeciwia się przyjęciu proponowanego 
aktu prawnego ze względu na naruszenie 
zasady pomocniczości, opinia zostaje 
przekazana sektorowej komisji 
przedmiotowo właściwej oraz komisji 
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właściwej w zakresie przestrzegania 
zasady pomocniczości. Komisja właściwa 
w zakresie przestrzegania zasady 
pomocniczości może wydać zalecenia, 
które są poddawane pod głosowanie przed 
zakończeniem pierwszego czytania.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 5 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

W poprawce tej kontynuuje się opis procedur, które muszą zostać przyjęte przez Parlament, 
by mógł on drobiazgowo wypełniać obowiązki wynikające z nowych zasad w dziedzinie 
pomocniczości.

Poprawka 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Zgodnie z art. 192 akapit drugi Traktatu 
WE Parlament może, przyjmując rezolucję 
na podstawie sprawozdania z inicjatywy 
własnej właściwej komisji, zwrócić się do 
Komisji o przedłożenie wszelkich 
stosownych wniosków mających na celu 
przyjęcie nowego lub modyfikację 
istniejącego aktu prawnego. Rezolucja jest 
przyjmowana większością głosów 
członków Parlamentu. Parlament może 
jednocześnie ustalić termin przedstawienia 
wniosku.

1. Zgodnie z art. 192 akapit drugi Traktatu 
WE Parlament może, przyjmując rezolucję 
na podstawie sprawozdania z inicjatywy 
własnej właściwej komisji, zwrócić się do 
Komisji o przedłożenie wszelkich 
stosownych wniosków mających na celu 
przyjęcie nowego lub modyfikację 
istniejącego aktu prawnego. Rezolucja jest 
przyjmowana większością głosów 
członków Parlamentu w końcowym 
głosowaniu. Parlament może jednocześnie 
ustalić termin przedstawienia wniosku.

Or. en

Poprawka 100
Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 39 – ustęp 1
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Tekst obowiązujący Poprawka

1. Zgodnie z art. 192 akapit drugi Traktatu 
WE Parlament może, przyjmując rezolucję 
na podstawie sprawozdania z inicjatywy 
własnej właściwej komisji, zwrócić się do 
Komisji o przedłożenie wszelkich 
stosownych wniosków mających na celu 
przyjęcie nowego lub modyfikację 
istniejącego aktu prawnego. Rezolucja jest 
przyjmowana większością głosów 
członków Parlamentu. Parlament może 
jednocześnie ustalić termin przedstawienia 
wniosku. 

1. Zgodnie z art. 192 akapit drugi Traktatu 
WE Parlament może, przyjmując rezolucję 
na podstawie sprawozdania z inicjatywy 
własnej właściwej komisji, zwrócić się do 
Komisji o przedłożenie wszelkich 
stosownych wniosków mających na celu 
przyjęcie nowego lub modyfikację 
istniejącego aktu prawnego. Rezolucja jest 
przyjmowana większością głosów 
członków Parlamentu w końcowym 
głosowaniu. Parlament może jednocześnie 
ustalić termin przedstawienia wniosku.

Or. de

Poprawka 101
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 41 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Konsultacje w sprawie inicjatyw państw 
członkowskich

Procedury legislacyjne dotyczące
inicjatyw państw członkowskich

1. Inicjatywy złożone przez jedno z państw 
członkowskich zgodnie z art. 67 ust. 1 
Traktatu WE lub art. 34 ust. 2 oraz art. 42 
Traktatu UE są rozpatrywane zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu oraz 
art. 34-37, 40 i art. 51 niniejszego 
Regulaminu.

1. Inicjatywy złożone przez jedno z państw 
członkowskich zgodnie z art. 76 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są 
rozpatrywane zgodnie z postanowieniami 
niniejszego artykułu oraz art. 34-37, 40 i 
art. 51 niniejszego Regulaminu.

2. Właściwa komisja może zwrócić się do 
przedstawiciela państwa członkowskiego, 
od którego pochodzi dana inicjatywa, o jej 
przedstawienie. Przedstawicielowi temu
może towarzyszyć Prezydencja Rady.

2. Właściwa komisja może zwrócić się do 
przedstawicieli państw członkowskich, od 
których pochodzi dana inicjatywa, o jej 
przedstawienie. Przedstawicielom tym
może towarzyszyć Prezydencja Rady.

3. Przed przystąpieniem do głosowania 
właściwa komisja zwraca się do Komisji z 
pytaniem, czy zajęła ona stanowisko 
odnośnie danej inicjatywy i, o ile 
stanowisko takie zostało przyjęte, prosi o 

3. Przed przystąpieniem do głosowania 
właściwa komisja zwraca się do Komisji z 
pytaniem, czy zajęła ona stanowisko 
odnośnie danej inicjatywy i, o ile 
stanowisko takie zostało przyjęte, prosi o 
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jego przedstawienie komisji. jego przedstawienie komisji.

4. Jeżeli dwa lub więcej niż dwa wnioski 
przedstawione przez Komisję lub jedno z 
państw członkowskich mające ten sam cel 
legislacyjny zostają przedstawione 
Parlamentowi jednocześnie lub w krótkim 
odstępie czasu, są one przedmiotem 
jednego sprawozdania. Właściwa komisja 
wskazuje w nim do którego tekstu odnoszą 
się proponowane zmiany oraz wymienia w 
rezolucji legislacyjnej wszystkie inne 
teksty.

4. Jeżeli dwa lub więcej niż dwa wnioski 
przedstawione przez Komisję lub jedno z 
państw członkowskich mające ten sam cel 
legislacyjny zostają przedstawione 
Parlamentowi jednocześnie lub w krótkim 
odstępie czasu, są one przedmiotem 
jednego sprawozdania. Właściwa komisja 
wskazuje w nim do którego tekstu odnoszą 
się proponowane zmiany oraz wymienia w 
rezolucji legislacyjnej wszystkie inne 
teksty.

5. Termin, o którym mowa w art. 39 ust. 1 
Traktatu UE, biegnie od momentu 
ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym 
wpłynięcia do Parlamentu inicjatywy 
zredagowanej w językach urzędowych 
wraz z jej uzasadnieniem potwierdzającym 
zgodność inicjatywy z Protokołem w 
sprawie stosowania zasad subsydiarności 
oraz proporcjonalności załączonym do 
Traktatu WE.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawki 6 i 12 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Poprawka 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Projekty rezolucji zawarte w 
sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 
rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 
procedurą krótkiej prezentacji określoną w 
art. 131a. Poprawki do takich projektów 
rezolucji do rozważenia na posiedzeniu 
plenarnym są niedopuszczalne, chyba że
zostały złożone przez sprawozdawcę w 
celu uwzględnienia nowych informacji, 
niemniej jednak składać można projekty 
rezolucji w celu zastąpienia rezolucji 

2. Projekty rezolucji zawarte w 
sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 
rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 
procedurą krótkiej prezentacji określoną w 
art. 131a. Poprawki do takich projektów 
rezolucji do rozważenia na posiedzeniu 
plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeżeli
zostały złożone przez sprawozdawcę w 
celu uwzględnienia nowych informacji, lub 
przez co najmniej dwie grupy polityczne, 
bądź co najmniej jedną dziesiątą posłów 
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zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 
151 ust. 4. Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy temat 
sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie 
priorytetowej debaty na posiedzeniu 
plenarnym, gdy sprawozdanie zostało 
sporządzone zgodnie z prawem do 
inicjatywy, o którym mowa w art. 38a lub 
39, lub gdy sprawozdanie można uznać za 
strategiczne w świetle kryteriów 
określonych przez Konferencję 
Przewodniczących. 

do PE. Grupy nieskładające poprawek 
mogą złożyć alternatywne projekty 
rezolucji zgodnie z art. 151 ust. 4. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy temat sprawozdania 
uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 
debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 
z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 
art. 38a lub 39, lub gdy sprawozdanie 
można uznać za strategiczne w świetle 
kryteriów określonych przez Konferencję 
Przewodniczących.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawne doświadczenia pokazały, że próba całkowitego zakazu zmieniania sprawozdań z 
inicjatywy własnej podczas sesji plenarnych przynosi niezadowalające rezultaty, zwłaszcza w 
odniesieniu do złożonych zagadnień, co nie wzbudza szacunku. Wielu posłów do PE skarżyło 
się na działanie obecnie istniejącego art. 45(2) Regulaminu w praktyce. Poprawka ta 
pozwoliłaby składać poprawki dwóm bądź większej liczbie grup, albo 10% posłów do PE. 
Grupy, które nie brały udziału w składaniu takich poprawek wciąż byłyby uprawnione do 
przedkładania alternatywnych rezolucji.

Należy zauważyć, że poprawki grupy ALDE do art. 151ust. 4 Regulaminu są związane z tą 
propozycją.

Poprawka 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Projekty rezolucji zawarte w 
sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 
rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 
procedurą krótkiej prezentacji określoną w 
art. 131a. Poprawki do takich projektów 
rezolucji do rozważenia na posiedzeniu 
plenarnym są niedopuszczalne, chyba że 
zostały złożone przez sprawozdawcę w celu 
uwzględnienia nowych informacji, 
niemniej jednak składać można projekty 

2. Projekty rezolucji zawarte w 
sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 
rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 
procedurą krótkiej prezentacji określoną w 
art. 131a. Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy temat 
sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie 
priorytetowej debaty na posiedzeniu 
plenarnym, gdy sprawozdanie zostało 
sporządzone zgodnie z prawem do 
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rezolucji w celu zastąpienia rezolucji 
zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 
151 ust. 4. Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy temat 
sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie 
priorytetowej debaty na posiedzeniu 
plenarnym, gdy sprawozdanie zostało 
sporządzone zgodnie z prawem do 
inicjatywy, o którym mowa w art. 38a lub 
39, lub gdy sprawozdanie można uznać za 
strategiczne w świetle kryteriów 
określonych przez Konferencję 
Przewodniczących.

inicjatywy, o którym mowa w art. 38a lub 
39, lub gdy sprawozdanie można uznać za 
strategiczne w świetle kryteriów 
określonych przez Konferencję 
Przewodniczących.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące zakazu składania poprawek podczas posiedzeń plenarnych czy też 
wezwanie do podzielonych/odrębnych głosowań przyniosły więcej problemów, niż rozwiązań. 
Jednakże, o ile sprawozdanie nie ma znaczenia strategicznego, nie istnieje potrzeba pełnej 
debaty i wystarczy krótka prezentacja. 

Poprawka 104
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 47 – odniesienie 3

Tekst obowiązujący Poprawka

– zainteresowani przewodniczący, 
sprawozdawca i sprawozdawcy komisji 
opiniodawczych dążą do wspólnego 
uzgodnienia, które części tekstu należą do 
ich poszczególnych wyłącznych lub 
wspólnych kompetencji oraz uzgadniają 
szczegóły współpracy; 

– zainteresowani przewodniczący, 
sprawozdawca i sprawozdawcy komisji 
opiniodawczych wspólnie uzgadniają, 
które części tekstu należą do ich 
poszczególnych wyłącznych lub 
wspólnych kompetencji oraz uzgadniają 
szczegóły współpracy. W przypadku braku 
porozumienia co do wyznaczenia zakresu 
kompetencji, sprawa kierowana jest na 
wniosek jednej z zainteresowanych 
komisji do Konferencji Przewodniczących, 
która może podjąć decyzję w sprawie 
odpowiednich kompetencji, bądź 
postanowić, że zastosowanie w tym 
przypadku ma procedura wspólnych 
posiedzeń komisji zgodnie z art. 47a 
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Regulaminu; drugie i trzecie zdanie art.
179(2) Regulaminu stosuje się mutatis 
mutandis;

Or. en

Poprawka 105
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 47 – odniesienie 4

Tekst obowiązujący Poprawka

– komisja przedmiotowo właściwa 
przyjmuje poprawki komisji 
zaangażowanej bez głosowania, jeśli 
dotyczą one aspektów, które 
przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej uzna, na podstawie załącznika 
VI i po konsultacji z przewodniczącym 
komisji zaangażowanej, za wchodzące w 
wyłączny zakres kompetencji 
zaangażowanej komisji opiniodawczej, 
oraz jeśli nie są one sprzeczne z innymi 
elementami sprawozdania. 
Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej uwzględnia wszelkie 
porozumienia przyjęte na mocy trzeciego 
tiret;

– komisja przedmiotowo właściwa 
przyjmuje poprawki komisji 
zaangażowanej bez głosowania, jeśli 
dotyczą one aspektów, które wchodzą w 
wyłączny zakres kompetencji 
zaangażowanej komisji. Jeżeli poprawki 
dotyczące kwestii wchodzących w zakres 
łącznych kompetencji właściwej komisji 
i komisji zaangażowanej zostaną 
odrzucone przez tę pierwszą, komisja 
zaangażowana może złożyć te poprawki 
bezpośrednio w Parlamencie;

Or. en

Poprawka 106
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 47a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 47a
Procedura obejmująca wspólne 

posiedzenia komisji
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Jeżeli spełnione są warunki ustanowione 
w art. 46 ust. 1 Regulaminu i art. 47, jeśli 
uzna się, że kwestia ma zasadnicze 
znaczenie, Konferencja Przewodniczących 
może postanowić, że zastosowana zostanie 
procedura obejmująca wspólne 
posiedzenia komisji oraz wspólne 
głosowanie. W takim przypadku, 
odpowiedni sprawozdawcy sporządzają 
jeden projekt sprawozdania, który 
analizują i nad którym głosują 
zaangażowane komisje podczas wspólnych 
posiedzeń przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
przedmiotowych komisji. Zaangażowane 
komisje mogą tworzyć międzykomisyjne 
grupy robocze celem przygotowania 
wspólnych posiedzeń i głosowań.

Or. en

Poprawka 107
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Tekst wniosku w brzmieniu przyjętym 
przez Parlament wraz z towarzyszącą mu 
rezolucją przekazywany jest przez 
Przewodniczącego Radzie i Komisji jako 
opinia Parlamentu. 

3. Tekst wniosku w brzmieniu przyjętym 
przez Parlament wraz z towarzyszącą mu 
rezolucją przekazywany jest przez 
Przewodniczącego Radzie i Komisji jako 
stanowisko Parlamentu.

(Poprawka horyzontalna: we wszystkich 
postanowieniach dotyczących zwykłej 
procedury ustawodawczej sformułowanie 
„opinia Parlamentu” jest zastąpione w 
całym tekście Regulaminu sformułowaniem 
„stanowisko Parlamentu”)

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 8 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Uzasadnienie

W pierwszym czytaniu Parlament nie przyjmuje już „opinii”, ale „stanowisko”.

Poprawka 108
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Jeżeli wniosek Komisji nie uzyska 
większości oddanych głosów, 
Przewodniczący, zanim Parlament 
przejdzie do głosowania nad rezolucją 
legislacyjną, zwraca się do Komisji o 
wycofanie wniosku.

1. Jeżeli wniosek Komisji nie uzyska 
większości oddanych głosów lub jeżeli 
wniosek o jego odrzucenie (który może 
zostać złożony przez komisję 
przedmiotowo właściwą, grupę polityczną 
bądź przynajmniej 40 posłów), zostaje 
przyjęty, Przewodniczący, zanim Parlament 
przejdzie do głosowania nad rezolucją 
legislacyjną, zwraca się do Komisji 
o wycofanie wniosku. 

Or. en

Uzasadnienie

 Do tej pory Regulamin nie zezwalał na złożenie wniosku o odrzucenie wniosku Komisji w 
pierwszym czytaniu, chociaż w niektórych sytuacjach istnieje taka potrzeba. Zastosowanie 
powinna mieć ta sama procedura, która wymagana jest w art. 61 Regulaminu, do odrzucenia 
wspólnego stanowiska Rady.

Poprawka 109
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Jeżeli wniosek Komisji nie uzyska 
większości oddanych głosów, 
Przewodniczący, zanim Parlament 
przejdzie do głosowania nad rezolucją 
legislacyjną, zwraca się do Komisji o 
wycofanie wniosku.

1. Jeżeli wniosek Komisji nie uzyska 
większości oddanych głosów lub jeżeli 
wniosek o jego odrzucenie, który może 
zostać złożony przez komisję 
przedmiotowo właściwą lub przynajmniej 
40 posłów, zostaje przyjęty,
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Przewodniczący, zanim Parlament 
przejdzie do głosowania nad rezolucją 
legislacyjną, zwraca się do Komisji 
o wycofanie wniosku.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawkę 9 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Uzasadnienie

Do tej pory Regulamin nie zezwalał na złożenie wniosku o odrzucenie wniosku Komisji w 
pierwszym czytaniu, chociaż w niektórych sytuacjach istnieje taka potrzeba.

Poprawka 110
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 53a (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 53a (*)
Wnioski dotyczące aktów prawnych 

złożone przez grupę państw członkowskich
Jeśli propozycja aktu prawnego zostaje 
złożona przez grupę państw 
członkowskich, przedstawiciele tych 
państw mogą zostać zaproszeni do udziału 
w dyskusji na szczeblu komisji oraz na 
posiedzeniu plenarnym. Art. 52 i 53 
stosuje się odpowiednio.

Or. en

Uzasadnienie

(Poprawka ta zmienia poprawkę 12 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000)). Sformułowanie „w stosownych przypadkach” z początku drugiego zdania zostaje 

usunięte jako zbędne.
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Poprawka 111
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 65a (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6: Zamknięcie procedury 
Legislacyjnej)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 65a
Negocjacje międzyinstytucjonalne w 

procedurach legislacyjnych
1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami 
mające na celu osiągnięcie porozumienia 
w trakcie trwania procedury legislacyjnej 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 
postępowania w zakresie negocjacji 
w kontekście procedury współdecyzji1. 
W decyzji upoważniającej delegację 
posłów do podjęcia takich negocjacji 
komisja może, w szczególności, przyjąć 
mandat, kierunki lub priorytety 
negocjacyjne.
W przypadku zamknięcia negocjacji po 
przyjęciu sprawozdania przez komisję 
przedmiotowo właściwą, komisja ta może 
złożyć poprawki mające na celu 
osiągnięcie kompromisu z Radą.
2. Ponadto, w przypadkach, gdy 
zastosowanie ma art. 47a Regulaminu, 
decyzje o rozpoczęciu negocjacji, 
mandacie i składzie delegacji 
podejmowane są podczas wspólnych 
posiedzeń. 
____________________________

¹Patrz załącznik XVIe.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 22 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

Poprawka formalizuje praktykę osiągania porozumienia w pierwszym lub drugim czytaniu. 
Patrz też poprawki do art. 182 a (nowy) i art. 204 - pkt (ca) nowy.
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Poprawka 112
Philip Bushill-Matthews

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 65a (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6: Zamknięcie procedury 
Legislacyjnej)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 65a
Negocjacje międzyinstytucjonalne w 

procedurach legislacyjnych

Negocjacje z pozostałymi instytucjami 
mające na celu osiągnięcie porozumienia 
w trakcie trwania procedury legislacyjnej 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 
postępowania w zakresie negocjacji 
w kontekście procedury współdecyzji1.

Nie powinno się automatycznie 
przewidywać, że delegacja komisji weźmie 
udział w negocjacjach z innymi 
instytucjami. W zamian za to w komisji 
musi zostać podjęta konkretna decyzja 
odzwierciedlająca szerokie porozumienie 
i uwzględniająca opinię sprawozdawcy. 
W razie konieczności komisja głosuje nad 
tym, czy wziąć udział w negocjacjach, czy 
przejść bezpośrednio do etapu posiedzeń 
plenarnych.
W decyzji upoważniającej delegację 
posłów, pod przewodnictwem 
sprawozdawcy wyznaczonego zgodnie z 
art. 42(2) Regulaminu, do podjęcia takich 
negocjacji, komisja może, w szczególności, 
przyjąć mandat, kierunki lub priorytety 
negocjacyjne.
W przypadku zamknięcia negocjacji po 
przyjęciu sprawozdania przez komisję 
przedmiotowo właściwą, komisja ta może 
złożyć poprawki mające na celu 
osiągnięcie kompromisu z Radą.
____________________________

¹Patrz załącznik XVIe.
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Or. en

Poprawka 113
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 66

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 251 ust. 2 Traktatu 
WE Rada poinformuje Parlament, że 
przyjęła jego poprawki lecz nie zmieniła w 
inny sposób wniosek Komisji, lub jeżeli 
żadna z tych dwóch instytucji nie zmieniła 
wniosku Komisji, Przewodniczący ogłasza 
na posiedzeniu plenarnym, że wniosek 
został ostatecznie przyjęty.

Jeżeli zgodnie z art. 251 ust. 2 Traktatu 
WE Rada poinformuje Parlament, że 
przyjęła jego stanowisko, które ma być 
poddane końcowemu opracowaniu 
zgodnie z art. 172a, Przewodniczący 
ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że 
wniosek został przyjęty w takim kształcie, 
który odpowiada stanowisku Parlamentu.

2. Przed ogłoszeniem przyjęcia wniosku 
Przewodniczący sprawdza, czy techniczne 
dostosowania ewentualnie wprowadzone 
przez Radę nie zmieniają jego treści. W 
razie wątpliwości Przewodniczący 
konsultuje się z właściwą komisją. W 
przypadku, gdy niektóre zmiany dotyczą 
treści wniosku, Przewodniczący informuje 
Radę, że Parlament przystąpi do drugiego 
czytania, kiedy tylko zostaną spełnione 
warunki określone w art. 57.
3. Po dokonaniu ogłoszenia, o którym 
mowa w ust. 1, Przewodniczący wraz z 
przewodniczącym Rady podpisuje 
proponowany akt prawny oraz zarządza 
jego ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, zgodnie z art. 68.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawkę 23 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Uzasadnienie

Modyfikacja uwzględnia nową procedurę zgodnie z art. 172 a (nowy).
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Poprawka 114
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68 – Tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka

Podpisanie przyjętych aktów prawnych Wymogi dotyczące sporządzania aktów 
prawnych

Or. en

Uzasadnienie

Właściwym zdaje się poruszenie kwestii formalnych wymogów z zakresu sporządzania aktów 
legislacyjnych w jednym artykule Regulaminu, a kwestii ich podpisywania i publikowania w 
innym (zob. nowy art. 68 lit. a).

Poprawka 115
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Akty prawne przyjęte wspólnie przez 
Parlament i Radę są podpisywane przez 
Przewodniczącego oraz Sekretarza 
Generalnego, po stwierdzeniu, że 
wszystkie procedury zostały prawidłowo 
zakończone.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 68 - tytuł.

Poprawka 116
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68 – ustęp 7
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Tekst obowiązujący Poprawka

7. Powyższe akty prawne są ogłaszane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
przez Sekretarzy Generalnych Parlamentu 
i Rady.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 68 - tytuł.

Poprawka 117
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68a (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6: ZAMKNIĘCIE PROCEDURY 
LEGISLACYJNEJ po artykule 68)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68a
Podpisanie przyjętych aktów prawnych

Po opracowaniu ostatecznej wersji tekstu 
przyjętego zgodnie z art. 172a 
Regulaminu i po sprawdzeniu, czy 
należycie przeprowadzono wszystkie 
procedury, akty przyjęte zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 251 
Traktatu WE podpisywane są przez 
Przewodniczącego i Sekretarza 
Generalnego i publikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej przez sekretarzy generalnych 
Parlamentu i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to szczególny przepis dotyczący podpisywania i publikowania aktów przyjętych w ramach 
współdecyzji, w odróżnieniu od nowego ogólnego art. 172a Regulaminu mającego 
zastosowanie do wszystkich tekstów przyjętych przez Parlament.
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Poprawka 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł rozdziału 6a (nowy) (*) (do wprowadzenia po artykule 68 i przed rozdziałem 7)

Tekst obowiązujący Poprawka

ROZDZIAŁ 6a (*)
KWESTIE INSTYTUCJONALNE

Or. en

Poprawka 119
Johannes Voggenhuber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68a (nowy) (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68a (*)
Zwykła rewizja traktatu

1. Zgodnie z art. 38a i 45 komisja 
przedmiotowo właściwa może przedłożyć 
Parlamentowi sprawozdanie zawierające 
skierowane do Rady propozycje zmian 
traktatów. 
2. Jeżeli Rada Europejska postanowi 
zwołać konwent, przedstawiciele 
Parlamentu są mianowani przez 
Parlament podczas sesji plenarnej na 
wniosek odpowiednich grup politycznych.
Delegacja Parlamentu wybiera swojego 
przewodniczącego i kandydatów do 
członkowstwa w grupie sterującej lub 
urzędzie stworzonym przez konwent.
3. Jeżeli Rada Europejska zwraca się do 
Parlamentu o wydanie zgody na decyzję o 
niezwoływaniu konwentu w celu 
przeanalizowania zaproponowanych 
poprawek traktatów, sprawa zostaje 
przekazana do komisji przedmiotowo 
właściwej zgodnie z art. 75.
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W przypadki zmiany wniosku Rady 
Europejskiej, czy to w zakresie mandatu 
czy rezultatu przez konferencję 
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich, Parlament analizuje, czy 
może zaakceptować te zmiany, a jeśli nie, 
to uchyla je.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 26 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Poprawka 120
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68a (nowy) (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68a (*)
Zwykła rewizja traktatu

1. Zgodnie z art. 38a i 45 komisja 
przedmiotowo właściwa może przedłożyć 
Parlamentowi sprawozdanie zawierające 
skierowane do Rady propozycje zmian 
traktatów.
2. Jeżeli Rada Europejska postanowi 
zwołać konwent, przedstawiciele 
Parlamentu są mianowani przez 
Parlament na wniosek Konferencji 
Przewodniczących.
Propozycja zawiera nazwiska 
przewodniczącego delegacji 
parlamentarnej i kandydatów na członka 
wszelkich grup sterujących czy urzędów 
utworzonych przez konwent.
3. Jeżeli Rada Europejska zwraca się do 
Parlamentu o wydanie zgody na decyzję o 
niezwoływaniu konwentu w celu 
przeanalizowania zaproponowanych 
poprawek traktatów, sprawa zostaje 
przekazana do komisji przedmiotowo 
właściwej zgodnie z art. 75.
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Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 26 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

Przewodnictwo w delegacji parlamentarnej sprawowane przez członka grupy sterującej, 
urzędu czy prezydium konwentu może nie zawsze być najbardziej skutecznym rozwiązaniem.

Poprawka 121
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68a (nowy) (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68a (*)
Zwykła rewizja traktatu

1. Zgodnie z art. 38a i 45 komisja 
przedmiotowo właściwa może przedłożyć 
Parlamentowi sprawozdanie zawierające 
skierowane do Rady propozycje zmian 
traktatów.
2. Jeżeli Rada Europejska postanowi 
zwołać konwent, przedstawiciele 
Parlamentu są mianowani przez 
Parlament na wniosek Konferencji 
Przewodniczących.
Wniosek zawiera nazwisko 
przewodniczącego delegacji 
parlamentarnej.
3. Jeżeli Rada Europejska zwraca się do 
Parlamentu o wydanie zgody na decyzję o 
niezwoływaniu konwentu w celu 
przeanalizowania zaproponowanych 
poprawek traktatów, sprawa zostaje 
przekazana do komisji przedmiotowo 
właściwej zgodnie z art. 75.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 26 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))
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Uzasadnienie

Sformułowanie „będącego kandydatem Parlamentu na członka wszelkich grup sterujących 
czy urzędów stworzonych przez konwent” w ust. 2 zostaje skreślone, ponieważ czyni przepis 
zbyt szczegółowym.

Poprawka 122
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68c (nowy) (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68c (*)
Traktaty akcesyjne

1. Każdy wniosek państwa europejskiego o 
przystąpienie do Unii Europejskiej jest 
przekazywany właściwej komisji do 
rozpatrzenia.
2. Na wniosek właściwej komisji, grupy 
politycznej lub co najmniej 40 posłów 
Parlament może zwrócić się do Komisji 
lub Rady o udział w debacie przed 
rozpoczęciem negocjacji z państwem 
kandydującym.
3. Przez cały okres trwania negocjacji 
Komisja i Rada regularnie i wyczerpująco 
informują właściwą komisję 
parlamentarną, w razie potrzeby w trybie 
poufnym, o postępach w negocjacjach.
4. Na każdym etapie negocjacji Parlament 
może, na podstawie sprawozdania 
właściwej komisji, przyjąć zalecenia i 
zwrócić się o ich wzięcie pod uwagę przed 
zawarciem traktatu o przystąpieniu 
państwa do Unii Europejskiej.
5. Po zakończeniu negocjacji, lecz przed 
podpisaniem jakiegokolwiek 
porozumienia, projekt porozumienia jest 
przekazywany Parlamentowi w celu 
uzyskania zgody Parlamentu zgodnie 
z art. 75 Regulaminu.

Or. en
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(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 28 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000) i obecnego art. 82 Regulaminu, który zostanie skreślony w 

przypadku przyjęcia tej poprawki)

Poprawka 123
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68d (nowy) (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68d (*)

Wystąpienie z Unii
Jeżeli na mocy art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej państwo członkowskie 
pragnie wycofać się z Unii, sprawa 
przekazana zostaje do przedmiotowo 
właściwej komisji Parlamentu. Art. 68c 
stosuje się odpowiednio. Parlament 
podejmuje decyzję o wydaniu zgody na 
porozumienie w sprawie wycofania 
większości z oddanych głosów.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 29 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 75700))

Uzasadnienie

Poprawka daje nową możliwość wystąpienia z Unii.

Poprawka 124
Marco Cappato

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 68e (nowy) (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 68e (*)
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Naruszenie przez państwo członkowskie 
podstawowych zasad

1. Na podstawie specjalnego 
sprawozdania właściwej komisji 
opracowanego zgodnie z art. 38a i 45 
Parlament może:
a) poddać pod głosowanie uzasadniony 
wniosek wzywający Radę do podjęcia 
działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o 
Unii Europejskiej;
b) poddać pod głosowanie wniosek 
wzywający Komisję lub państwa 
członkowskie do przedstawienia wniosku 
zgodnie z art. 7 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej;
c) poddać pod głosowanie wniosek 
wzywający Radę do podjęcia działań 
zgodnie z art. 7 ust. 3 lub, następnie, z 
art. 7 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
2. Każdy wniosek Rady o wyrażenie zgody 
na propozycję przedłożoną zgodnie z art. 7 
ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
wraz z uwagami przekazanymi przez 
zainteresowane państwo członkowskie, 
jest przedstawiany w Parlamencie 
i kierowany do właściwej komisji zgodnie 
z art. 75. Z wyjątkiem pilnych i 
uzasadnionych przypadków, Parlament 
podejmuje decyzję na podstawie 
propozycji właściwej komisji.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zapewniają głosy absolutnej większości 
posłów do Parlamentu Europejskiego.
4. Z zastrzeżeniem zgody Konferencji 
Przewodniczących właściwa komisja może 
przedłożyć projekt rezolucji towarzyszącej. 
Projekt ten wyraża opinię Parlamentu co 
do poważnego naruszenia zasad 
podstawowych przez państwo 
członkowskie oraz co do odpowiednich 
sankcji, ich modyfikacji lub zniesienia.
5. Właściwa komisja czuwa nad tym aby 
Parlament był wyczerpująco informowany 
oraz, jeśli to konieczne, aby wydał opinię 
co do wszystkich dalszych decyzji 
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podejmowanych po udzieleniu zgody na 
podstawie z ust. 3. Rada jest proszona o 
przekazywanie informacji na temat 
rozwoju sytuacji. Na podstawie 
sporządzonej za zgodą Konferencji 
Przewodniczących propozycji właściwej 
komisji Parlament może przyjąć zalecenia 
dla Rady.

Or. it

Poprawka 125
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 76  (*) (do wprowadzenia w rozdziale 6a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 76 Artykuł 68g (*)

Procedury w Parlamencie Wzmocniona współpraca pomiędzy 
państwami członkowskimi

1. Wnioski państw członkowskich lub 
Komisji mające na celu ustanowienie 
ściślejszej współpracy między państwami 
członkowskimi oraz wyniki konsultacji 
Parlamentu zgodnie z art. 40a ust. 2
Traktatu UE są przekazywane przez 
Przewodniczącego do rozpatrzenia 
właściwej komisji. Art. 35, 36, 37, 40, 49-
56 i art. 75 Regulaminu stosuje się 
odpowiednio.

1. Wnioski mające na celu ustanowienie 
ściślejszej współpracy między państwami 
członkowskimi zgodnie z art. 20 Traktatu o 
Unii Europejskiej są przekazywane przez 
Przewodniczącego do rozpatrzenia 
właściwej komisji. Art. 35, 36, 37, 40, 49-
55 i art. 75 Regulaminu stosuje się 
odpowiednio.

2. Właściwa komisja sprawdza zgodność z 
art. 11 Traktatu WE oraz z art. 27a, 27b, 
40, 43, 44 i art. 44a Traktatu UE.

2. Właściwa komisja sprawdza zgodność z 
art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z 
art. 326-334 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

3. Po ustanowieniu ściślejszej współpracy 
późniejsze akty prawne proponowane w jej 
ramach podlegają w Parlamencie tym 
samym procedurom co akty nie wchodzące 
w zakres ściślejszej współpracy.

3. Po ustanowieniu ściślejszej współpracy 
późniejsze akty prawne proponowane w jej 
ramach podlegają w Parlamencie tym 
samym procedurom co akty nie wchodzące 
w zakres ściślejszej współpracy.
Zastosowanie mają postanowienia art. 40.

Or. en
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(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 44 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000) i obecnego art. 76 Regulaminu, który zostanie skreślony w 

przypadku przyjęcia tej poprawki)

Poprawka 126
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 69b (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 69b (*)
Dokumenty robocze

1. Posłom udostępnia się następujące 
dokumenty:
(a) sprawozdanie Rady z obrad nad 
projektem budżetu;
(b) stanowisko Rady w sprawie projektu 
budżetu przyjęte zgodnie z art. 314 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;
(c) wszelkie projekty decyzji w sprawie 
kwot miesięcznego prowizorium 
budżetowego zgodnie z art. 315 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Powyższe dokumenty są przekazywane 
komisji przedmiotowo właściwej. Każda 
zainteresowana komisja może wydać 
swoją opinię.
3. Przewodniczący wyznacza termin, 
w jakim komisje, które zamierzają wydać 
opinię, przekazują ją komisji 
przedmiotowo właściwej.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 34 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000) i obecnego art. 1 Załącznika IV, który zostanie skreślony w 

przypadku przyjęcia tej poprawki)
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Poprawka 127
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 69d (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 69d (*)
Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii 

finansowych
Na mocy art. 324 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Przewodniczący Parlamentu może 
przekazać swoje obowiązki 
wiceprzewodniczącemu posiadającemu 
doświadczenie w sprawach budżetowych 
bądź przewodniczącemu komisji 
odpowiedzialnej za kwestie budżetowe.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawkę 36 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Uzasadnienie

Nowa procedura budżetowa wymaga regularnych spotkań przewodniczących trzech 
instytucji.

Poprawka 128
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 69e (nowy) (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 69e (*)
Postępowanie pojednawcze w sprawie 

budżetu
1. Przewodniczący zwołuje komitet 
pojednawczy zgodnie z art. 314 ust. 4 i 5 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
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2. Członkowie delegacji są mianowani 
każdego roku przez grupy polityczne przed 
głosowaniem w Parlamencie nad 
stanowiskiem Rady, w miarę możliwości 
spośród członków komisji odpowiedzialnej 
za kwestie budżetowe oraz innych 
zainteresowanych komisji. Delegacji 
przewodniczy Przewodniczący 
Parlamentu. Przewodniczący może 
powierzyć to zadanie 
wiceprzewodniczącemu mającemu 
doświadczenie w kwestiach budżetowych 
lub przewodniczącemu komisji właściwej 
dla spraw budżetowych.
3. Zastosowanie mają art. 64 ust. 2, 4, 5, 7 
i 8.
4. W przypadku, gdy na podstawie 
stanowisk Parlamentu i Rady, komitet 
pojednawczy osiągnie porozumienie w 
sprawie wspólnego projektu, sprawa 
zostaje wpisana do porządku dziennego 
posiedzenia plenarnego, które odbędzie się 
w terminie do czternastu dni od daty 
porozumienia. Stosuje się art. 65 ust. 2 i 3.
5. Wspólny projekt stanowi jako całość 
przedmiot jednego głosowania. Komisja 
przedmiotowo właściwa lub co najmniej 
jedna dziesiąta posłów może złożyć 
wniosek o odrzucenie wspólnego projektu, 
w odniesieniu do którego odbywa się 
głosowanie imienne.
6. Jeżeli Parlament zatwierdzi wspólny 
projekt, natomiast Rada go odrzuci, 
komisja przedmiotowo właściwa może 
złożyć niektóre lub wszystkie poprawki 
Parlamentu do stanowiska Rady do 
zatwierdzenia zgodnie z art. 314 ust. 7 
lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
7. W sprawach, o których mowa w ust. 5 i 
6, dopuszczalne są odstępstwa od art. 138 
ust. 1 Regulaminu, o ile jest to konieczne 
dla sprostania terminom.

Or. en
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(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 37 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Poprawka 129
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 – ustęp 1 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny Parlament 
podejmuje decyzję na podstawie wydanego 
przez właściwą komisję parlamentarną 
zalecenia w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia danego aktu.

1. Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny Parlament 
podejmuje decyzję na podstawie wydanego 
przez właściwą komisję parlamentarną 
zalecenia w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia danego aktu.

Parlament podejmuje w drodze jednego 
głosowania decyzję w sprawie aktu 
prawnego, który według postanowień 
Traktatu WE lub Traktatu UE wymaga 
jego zgody, przy czym nie ma możliwości 
wnoszenia poprawek. Zgoda wyrażana jest 
większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu WE lub Traktatu UE
stanowiącym podstawę prawną 
proponowanego aktu.

Parlament podejmuje w drodze jednego 
głosowania decyzję w sprawie aktu 
prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wymaga jego zgody, przy czym nie ma 
możliwości wnoszenia poprawek. Zgoda 
wyrażana jest większością określoną w 
odpowiednim artykule Traktatu o Unii 
Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowiącym podstawę prawną 
proponowanego aktu.

Komisja przedmiotowo właściwa może 
podjąć decyzję o sporządzeniu rezolucji 
towarzyszącej.

Or. en

Uzasadnienie

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 42 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000)) Skreśla się tu sformułowanie „pod warunkiem uzyskania 

zgody Konferencji Przewodniczących” z ostatniego ustępu.
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Poprawka 130
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 – ustęp 2 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

2. W przypadku traktatów akcesyjnych, 
umów międzynarodowych lub stwierdzenia 
poważnego i trwałego naruszenia 
wspólnych zasad przez państwo 
członkowskie stosuje się odpowiednio art. 
82, 83 i art. 95. W przypadku procedury 
ściślejszej współpracy w dziedzinie objętej 
procedurą przewidzianą w art. 251 
Traktatu WE stosuje się art. 76 
Regulaminu.

2. W przypadku traktatów akcesyjnych, 
umów międzynarodowych lub stwierdzenia 
poważnego i trwałego naruszenia 
wspólnych zasad przez państwo 
członkowskie stosuje się odpowiednio art. 
82, 83 i art. 95. W przypadku procedury 
ściślejszej współpracy w dziedzinie objętej 
zwykłą procedurą legislacyjną stosuje się 
art. 76 Regulaminu.

(Poprawka horyzontalna: sformułowanie 
„procedura przewidziana w art. 251 
Traktatu WE” zastąpione zostaje w treści 
całego Regulaminu sformułowaniem 
„zwykła procedura legislacyjna”).

Or. en

Poprawka 131
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 – ustęp 3 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli wniosek legislacyjny wymaga
zgody Parlamentu, właściwa komisja 
może, w celu pozytywnego zakończenia 
procedury, postanowić o przedstawieniu w 
Parlamencie wstępnego sprawozdania w 
sprawie wniosku Komisji. Sprawozdanie to 
zawiera projekt rezolucji z zaleceniami 
dotyczącymi zmiany lub wdrożenia 
rozpatrywanego wniosku.

3. Jeżeli wniosek dotyczący aktu prawnego 
lub planowany traktat międzynarodowy 
wymagają zgody Parlamentu, właściwa 
komisja może, w celu pozytywnego 
zakończenia procedury, postanowić o 
przedstawieniu w Parlamencie wstępnego 
sprawozdania w sprawie wniosku 
dotyczącego aktu prawnego.
Sprawozdanie to zwiera projekt rezolucji z 
zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 
wdrożenia rozpatrywanego wniosku.

Jeżeli Parlament przyjmie co najmniej 
jedno zalecenie, Przewodniczący 
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wnioskuje o dalszą dyskusję z Radą.
Właściwa komisja, w świetle wyników 
dyskusji z Radą, opracowuje zalecenie 
końcowe dotyczące zgody Parlamentu.

(Poprawka horyzontalna: z wyjątkiem art. 
52 i 53 słowa „wniosek Komisji” i 
„wniosek legislacyjny” zastępuje się w 
całym tekście Regulaminu słowami 
„wniosek dotyczący aktu prawnego”.)

Or. en

Poprawka 132
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 – ustęp 3 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli wniosek legislacyjny wymaga 
zgody Parlamentu, właściwa komisja 
może, w celu pozytywnego zakończenia 
procedury, postanowić o przedstawieniu w 
Parlamencie wstępnego sprawozdania w 
sprawie wniosku Komisji. Sprawozdanie to 
zawiera projekt rezolucji z zaleceniami 
dotyczącymi zmiany lub wdrożenia 
rozpatrywanego wniosku.

3. Jeżeli proponowany akt prawny lub 
planowany traktat międzynarodowy 
wymagają zgody Parlamentu, właściwa 
komisja może, w celu pozytywnego 
zakończenia procedury, postanowić o 
przedstawieniu w Parlamencie wstępnego 
sprawozdania w sprawie wniosku Komisji. 
Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji 
z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 
wdrożenia rozpatrywanego wniosku.

Jeżeli Parlament przyjmie co najmniej 
jedno zalecenie, Przewodniczący 
wnioskuje o dalszą dyskusję z Radą.
Właściwa komisja, w świetle wyników 
dyskusji z Radą, opracowuje zalecenie 
końcowe dotyczące zgody Parlamentu.

(Poprawka horyzontalna: z wyjątkiem art. 
52 i 53 słowa „wniosek Komisji” i 
„wniosek legislacyjny” zastępuje się w 
całym tekście Regulaminu słowami 
„wniosek dotyczący aktu prawnego” lub, 
jeśli jest to stosowne z gramatycznego 
punktu widzenia, „proponowany akt 
prawny”)
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Or. {EN}en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 43 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Poprawka 133
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Jeżeli planowane jest rozpoczęcie 
negocjacji dotyczących zawarcia, 
przedłużenia lub wprowadzenia zmian do 
umowy międzynarodowej, w tym także 
umowy w konkretnej dziedzinie, takiej jak 
sprawy walutowe lub handlowe, właściwa 
komisja dba, aby Parlament był 
wyczerpująco informowany przez 
Komisję, w razie potrzeby w trybie 
poufnym, o jej zaleceniach dotyczących 
mandatu negocjacyjnego.

1. Jeżeli planowane jest rozpoczęcie 
negocjacji dotyczących zawarcia, 
przedłużenia lub wprowadzenia zmian do 
umowy międzynarodowej, w tym także 
umowy w konkretnej dziedzinie, takiej jak 
sprawy walutowe lub handlowe, właściwa 
komisja może postanowić o sporządzeniu 
sprawozdania lub monitorowaniu w inny 
sposób procedury i informuje o tej decyzji 
Konferencję Przewodniczących Komisji 
Parlamentarnych. W stosownych 
przypadkach inne komisje mogą być 
poproszone o wydanie opinii, zgodnie z 
art. 46 ust. 1. W stosownych przypadkach 
zastosowanie mają art. 179 ust. 2, art. 47 
lub 47a.
Przewodniczący i sprawozdawcy właściwej 
komisji oraz, stosownie do przypadku, 
zaangażowanych komisji podejmują 
wspólnie odpowiednie działania, aby 
zagwarantować dostarczenie przez 
Komisję Parlamentowi, w razie potrzeby 
w trybie poufnym, informacji o jej 
zaleceniach dotyczących mandatu 
negocjacyjnego, jak również informacji, o 
których mowa w ust. 3 i 4.

Or. en
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Poprawka 134
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 86 – Tytuł (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

Mianowanie specjalnych przedstawicieli w 
zakresie wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa

Specjalni przedstawiciele

Or. en

Poprawka 135
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 86 – ustęp 4a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

4a. Specjalny przedstawiciel powołany 
przez Radę, z mandatem w zakresie 
poszczególnych kwestii politycznych, może 
zostać zaproszony przez Parlament, lub 
poprosić o zaproszenie, do złożenia 
oświadczenia przed właściwą komisją.

Or. en

(Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść obecnego art. 87 ust. 3, który zostanie 
skreślony w razie przyjęcia niniejszej poprawki.)

Uzasadnienie

Takie sformułowanie pozwala zapraszać specjalnych przedstawicieli w razie konieczności, a 
nie tylko z okazji mianowania.

Poprawka 136
Marco Cappato

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 95 – ustęp 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wymagają większości dwóch trzecich 
oddanych głosów oraz większości głosów 
członków Parlamentu.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wymagają poparcia absolutnej większości 
członków Parlamentu.

Or. it

Poprawka 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 97a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 97a
Zaangażowanie obywatelskie

W następstwie decyzji Konferencji 
Przewodniczących podjętej na mocy art. 
24 ust. 4a, Parlament może organizować 
debaty publiczne, otwarte dla 
zainteresowanych obywateli, na tematy 
związane z ogólnym interesem 
europejskim.

Or. fr

Poprawka 138
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 98 (*)

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Po wyznaczeniu przez Radę kandydata 
na stanowisko przewodniczącego Komisji, 
Przewodniczący zwraca się do tego 
kandydata o złożenie oświadczenia i 
przedstawienie założeń politycznych przed 
Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia 

1. Po zaproponowaniu przez Radę 
Europejską kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji, 
Przewodniczący zwraca się do tego 
kandydata o złożenie oświadczenia i 
przedstawienie założeń politycznych przed 
Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia 
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następuje debata. następuje debata.

Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest 
Rada. 

Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest 
Rada Europejska. 

2. Parlament zatwierdza lub odrzuca 
zaproponowaną kandydaturę większością 
oddanych głosów.

2. Parlament dokonuje wyboru 
przewodniczącego Komisji większością 
głosów swoich członków.

Głosowanie jest tajne.
3. Jeżeli kandydat został wybrany, 
Przewodniczący Parlamentu informuje o 
tym Radę zwracając się do niej, jak 
również do nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji, o wspólne 
zaproponowanie kandydatów na 
stanowiska członków Komisji.

3. Jeżeli kandydat został wybrany, 
Przewodniczący Parlamentu informuje o 
tym Radę zwracając się do niej, jak 
również do nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji, o wspólne 
zaproponowanie kandydatów na 
stanowiska członków Komisji.

4. Jeżeli Parlament nie zatwierdził 
nominacji, Przewodniczący zwraca się do 
Rady o wysunięcie nowej kandydatury.

4. Jeżeli kandydat nie otrzyma wymaganej 
większości, Przewodniczący zwraca się do 
Rady Europejskiej o zaproponowanie w 
ciągu miesiąca nowej kandydatury, która 
podlegać będzie takiej samej procedurze 
wyboru.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawkę 59 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie nowego uprawnienia Parlamentu, jakim jest wybór 
przewodniczącego Komisji.

Poprawka 139
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 98 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Po wyznaczeniu przez Radę kandydata 
na stanowisko przewodniczącego Komisji, 
Przewodniczący zwraca się do tego 
kandydata o złożenie oświadczenia i 
przedstawienie założeń politycznych przed 
Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia 

1. Parlament dokonuje wyboru
przewodniczącego Komisji większością 
głosów swoich członków, w tajnym 
głosowaniu, w oparciu o wniosek Rady 
Europejskiej i po przedstawieniu przez 
kandydata założeń politycznych przed 
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następuje debata. Parlamentem. Następnie ma miejsce
debata.

Or. el

Poprawka 140
Johannes Voggenhuber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 98 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Po wyznaczeniu przez Radę kandydata 
na stanowisko przewodniczącego Komisji, 
Przewodniczący zwraca się do tego 
kandydata o złożenie oświadczenia i 
przedstawienie założeń politycznych przed 
Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia 
następuje debata.

1. Po oświadczeniu kandydata i 
następującej po nim debacie, Parlament 
dokonuje wyboru przewodniczącego 
Komisji większością głosów swoich 
członków, na wniosek Rady Europejskiej. 
Jeżeli kandydat nie otrzyma wymaganej 
większości, Przewodniczący zwraca się do
Rady Europejskiej o zaproponowanie w 
ciągu miesiąca nowej kandydatury, która 
podlegać będzie takiej samej procedurze 
wyboru.

Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest 
Rada.

Or. en

Poprawka 141
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 98 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2.  Parlament zatwierdza lub odrzuca 
zaproponowaną kandydaturę większością 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli kandydat nie otrzyma niezbędnej 
większości, Przewodniczący zwraca się do 
Rady Europejskiej o zaproponowanie w 
ciągu miesiąca nowej kandydatury, która 
podlegać będzie takiej samej procedurze 
wyboru.

Głosowanie jest tajne.
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Or. el

Poprawka 142
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 103 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Członkowie Komisji, Rady i Rady 
Europejskiej mogą w każdej chwili 
zwrócić się do Przewodniczącego o 
udzielenie im głosu w celu złożenia 
oświadczenia. Przewodniczący decyduje, 
kiedy ma zostać złożone oświadczenie i 
czy nastąpi po nim obszerna debata czy też 
trzydziestominutowa tura krótkich i 
zwięzłych pytań ze strony posłów. 

1. Członkowie Komisji, Rady i Rady 
Europejskiej mogą w każdej chwili 
zwrócić się do Przewodniczącego 
Parlamentu o udzielenie im głosu w celu 
złożenia oświadczenia. Przewodniczący 
Rady Europejskiej wygłasza oświadczenie 
po każdym posiedzeniu. Przewodniczący 
decyduje, kiedy ma zostać złożone 
oświadczenie i czy nastąpi po nim 
obszerna debata czy też 
trzydziestominutowa tura krótkich i 
zwięzłych pytań ze strony posłów. 

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 62 projektu sprawozdania (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

Dostosowanie przepisów do szczególnego statusu przewodniczącego Rady Europejskiej.

Poprawka 143
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 108 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Komisja, grupa polityczna lub co 
najmniej czterdziestu posłów może wnieść 
pytania do Rady lub Komisji oraz 
wnioskować o ich wpisanie do porządku 
dziennego obrad Parlamentu. 

1. Komisja, stała delegacja 
międzyparlamentarna, grupa polityczna 
lub co najmniej czterdziestu posłów może 
wnieść pytania do Rady lub Komisji oraz 
wnioskować o ich wpisanie do porządku 
dziennego obrad Parlamentu.
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Or. en

Poprawka 144
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 115 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Zgodnie z postanowieniami art. 132, 
Parlament może zadecydować o wycofaniu 
tematu przewidzianego do debaty i 
zastąpieniu go tematem, który nie był 
przewidziany. Projekty rezolucji dotyczące 
wybranych tematów składane są do końca 
dnia, w którym przyjmowany jest porządek 
dzienny. Przewodniczący wyznacza 
dokładny termin składania projektów tych 
rezolucji.

Zgodnie z postanowieniami art. 132, 
Parlament może zadecydować o wycofaniu 
tematu przewidzianego do debaty i 
zastąpieniu go tematem, który nie był 
przewidziany. Projekty rezolucji, z których 
każdy dotyczy jednego tematu porządku 
dziennego, składane są przez komisję 
odpowiedzialną za ochronę praw 
człowieka, przy uwzględnieniu 
odpowiednich stanowisk przyjętych przez 
Parlament, komisje lub delegacje. 
Przewodniczący wyznacza dokładny 
termin składania projektów tych rezolucji.

Or. en

Poprawka 145
Marco Cappato

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 115 – ustęp 4 - wykładnia

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Głosowania przeprowadzane zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu 
mogą odbywać się wspólnie, w ramach 
uprawnień Przewodniczącego i 
Konferencji Przewodniczących.

4. Dyskusje i głosowania przeprowadzane 
zgodnie z postanowieniami niniejszego 
artykułu umieszczane są 
w harmonogramie każdej sesji miesięcznej 
jako pierwsza pozycja.

Or. it
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Poprawka 146
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 115 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Jeżeli wpłyną dwa lub więcej niż dwa 
projekty rezolucji dotyczących tego 
samego tematu, zastosowanie ma 
procedura przewidziana w art. 103 ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 116

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 116 skreślony
Oświadczenia pisemne

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów i 
dotyczące tematu objętego zakresem 
działalności Unii Europejskiej. 
Oświadczenia te są drukowane w językach 
urzędowych i rozpowszechniane oraz 
umieszczane w rejestrze wraz z
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a pomiędzy sesjami miesięcznymi we 
właściwym miejscu wyznaczonym przez 
Kolegium Kwestorów.
Treść oświadczenia pisemnego nie 
wykracza poza formę oświadczenia oraz, 
w szczególności, nie zawiera decyzji w 
sprawach, dla których przyjęcia 
Regulamin przewiduje specjalną 
procedurę i uprawnienia.
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2. Każdy poseł może złożyć swój podpis 
pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.
3. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się 
większość członków Parlamentu, 
Przewodniczący informuje o tym 
Parlament i publikuje nazwiska 
sygnatariuszy w protokole.
4. Pod koniec sesji miesięcznej 
oświadczenie jest przekazywane 
instytucjom, które są w nim wymienione, z 
podaniem nazwisk sygnatariuszy. 
Oświadczenie to wpisuje się do protokołu 
posiedzenia, w czasie którego zostało 
ogłoszone. Zamieszczenie oświadczenia w 
protokole oznacza zamknięcie procedury.
5. Oświadczenie pisemne wpisane do 
rejestru od ponad trzech miesięcy i nie 
podpisane przez co najmniej połowę 
posłów do Parlamentu upada.

Or. en

Poprawka 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 131a

Tekst obowiązujący Poprawka

Na żądanie sprawozdawcy lub na wniosek 
Konferencji Przewodniczących Parlament 
może też zadecydować o rozpatrzeniu 
kwestii niewymagającej pełnej debaty w 
drodze krótkiej prezentacji dokonanej 
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.

Na żądanie sprawozdawcy lub na wniosek 
Konferencji Przewodniczących Parlament 
może też zadecydować o rozpatrzeniu 
kwestii niewymagającej pełnej debaty w 
drodze krótkiej prezentacji dokonanej 
przez sprawozdawcę na posiedzeniu 
plenarnym. W takim przypadku Komisja 
oraz jeden mówca z każdej grupy 
politycznej mają możliwość zabrania 
głosu.

Or. en



PE421.322v01-00 54/78 AM\773817PL.doc

PL

Uzasadnienie

Podczas krótkiej prezentacji jeden członek z każdej grupy politycznej powinien mieć 
możliwość zabrania głosu w celu przedstawienia stanowiska swojej grupy politycznej w 
kwestii prezentowanego sprawozdania.

Poprawka 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 131a

Tekst obowiązujący Poprawka

Na żądanie sprawozdawcy lub na wniosek 
Konferencji Przewodniczących Parlament 
może też zadecydować o rozpatrzeniu 
kwestii niewymagającej pełnej debaty w 
drodze krótkiej prezentacji dokonanej 
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.

Na żądanie sprawozdawcy oraz na wniosek 
Konferencji Przewodniczących Parlament 
może też zadecydować o rozpatrzeniu 
kwestii niewymagającej pełnej debaty w 
drodze krótkiej prezentacji dokonanej 
przez sprawozdawcę na posiedzeniu 
plenarnym 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

Uzasadnienie

Krótka tura wystąpień mówców grup umożliwiłaby bardziej wszechstronną - lecz pozostająca 
wciąż pod kontrolą – debatę, przy jednoczesnym okazaniu większego szacunku sprawozdawcy 
i Komisji.

Poprawka 150
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142
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Tekst obowiązujący Poprawka

Przydzielanie czasu wystąpień Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista 
mówców

1. Konferencja Przewodniczących może 
zaproponować sposób przydzielenia czasu 
wystąpień w trakcie danej debaty.
Parlament głosuje nad tą propozycją bez 
debaty.

1. Konferencja Przewodniczących może 
zaproponować sposób przydzielenia czasu 
wystąpień w trakcie danej debaty. 
Parlament głosuje nad tą propozycją bez 
debaty.

1a. Żaden poseł nie może zabrać głosu, 
jeżeli nie udzielił mu go Przewodniczący. 
Poseł zwraca się do Przewodniczącego. 
Jeśli mówca odbiega od tematu, 
Przewodniczący przywołuje go do 
porządku.
1b. Dla pierwszej części danej debaty 
Przewodniczący może sporządzić listę 
mówców obejmującą jedną lub więcej tur 
mówców ze wszystkich grup politycznych, 
którzy pragną zabrać głos, w kolejności 
zależnej od wielkości grupy, a także 
obejmującą jednego posła niezrzeszonego.

2. Czas wystąpień jest przydzielany 
według następujących zasad:

2. Czas wystąpień w tej części debaty jest 
przydzielany według następujących zasad

a) pierwsza część czasu wystąpień jest 
rozdzielana równo pomiędzy wszystkie 
grupy polityczne;

a) pierwsza część czasu wystąpień jest 
rozdzielana równo pomiędzy wszystkie 
grupy polityczne;

b) druga część czasu wystąpień jest 
rozdzielana pomiędzy grupy polityczne 
proporcjonalnie do liczby ich członków;

b) druga część czasu wystąpień jest 
rozdzielana pomiędzy grupy polityczne 
proporcjonalnie do liczby ich członków;

c) posłom niezrzeszonym przydziela się 
ogółem czas wystąpień obliczony według 
części przydzielonych każdej grupie 
politycznej zgodnie z lit. a i b.

c) posłom niezrzeszonym przydziela się 
ogółem czas wystąpień obliczony według 
części przydzielonych każdej grupie 
politycznej zgodnie z lit. a i b.

3. Jeżeli czas wystąpień został ustalony dla 
kilku punktów porządku dziennego łącznie, 
grupy polityczne informują 
Przewodniczącego, jaką część czasu 
swojego wystąpienia zamierzają poświęcić 
na każdy z tych punktów. Przewodniczący 
czuwa nad przestrzeganiem przydzielonego 
czasu wystąpień.

3. Jeżeli czas wystąpień został ustalony dla 
kilku punktów porządku dziennego łącznie, 
grupy polityczne informują 
Przewodniczącego, jaką część czasu 
swojego wystąpienia zamierzają poświęcić 
na każdy z tych punktów. Przewodniczący 
czuwa nad przestrzeganiem przydzielonego 
czasu wystąpień.

3a. Pozostały czas przeznaczony na debatę 
nie jest w konkretny sposób przydzielany z 
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wyprzedzeniem. Przewodniczący 
natomiast, zgodnie z ogólną zasadą, 
udziela posłom głosu na czas 
nieprzekraczający jednej minuty. 
Przewodniczący dba o to aby, w miarę 
możliwości, przemawiali na przemian 
mówcy o różnych orientacjach 
politycznych i pochodzący z różnych 
państw członkowskich.
3b. Prawo do wypowiedzi w pierwszej 
kolejności mogą otrzymać na własny 
wniosek przewodniczący lub 
sprawozdawca właściwej komisji oraz 
przewodniczący grup politycznych 
wypowiadający się w imieniu swoich grup, 
bądź też mówcy ich zastępujący.
3c. Jeżeli Przewodniczący uważa, że nie 
doprowadzi to do zakłócenia debaty, może 
udzielić głosu posłom, którzy poprzez 
podniesienie niebieskiej kartki zgłaszają 
chęć chwilowego przerwania wystąpienia 
innego posła w celu zabrania głosu.

4. Czas wypowiedzi jest ograniczony do 
jednej minuty dla wystąpień dotyczących 
protokołu obrad, wniosków 
proceduralnych oraz zmian w końcowym 
projekcie porządku dziennego lub w 
porządku dziennym.

4. Czas wypowiedzi jest ograniczony do 
jednej minuty dla wystąpień dotyczących 
protokołu obrad, wniosków 
proceduralnych oraz zmian w końcowym 
projekcie porządku dziennego lub w 
porządku dziennym.

5. Podczas debaty nad sprawozdaniem 
Komisja i Rada z zasady zabierają głos 
niezwłocznie po przedstawieniu 
sprawozdania przez sprawozdawcę. Rada, 
Komisja oraz sprawozdawca 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. Rada, 
Komisja oraz sprawozdawca mogą 
ponownie zabrać głos, w szczególności w 
celu odpowiedzi na wystąpienia posłów.

6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 197 
Traktatu WE, Przewodniczący stara się 
osiągnąć porozumienie z Komisją i Radą 
co do odpowiedniego przydziału czasu ich 
wystąpień.

6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 197 
Traktatu WE, Przewodniczący stara się 
osiągnąć porozumienie z Komisją i Radą 
co do odpowiedniego przydziału czasu ich 
wystąpień.

7. Posłowie, którzy nie zabierali głosu w 
danej debacie mogą, nie częściej niż raz w 
sesji miesięcznej, złożyć pisemne 
oświadczenie o długości nie 
przekraczającej 200 słów, które zostaje 
załączone do pełnego sprawozdania z 

7. Posłowie, którzy nie zabierali głosu w 
danej debacie mogą, nie częściej niż raz w 
sesji miesięcznej, złożyć pisemne 
oświadczenie o długości nie 
przekraczającej 200 słów, które zostaje 
załączone do pełnego sprawozdania z 
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debaty. debaty.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 67 projektu sprawozdania (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Uzasadnienie

Art. 142 ust. 1a: aby umożliwić ożywioną debatę mówcy powinni zająć miejsca w pierwszych 
rzędach sali posiedzeń plenarnych.
Art. 142 ust. 3c: aby zapewnić więcej okazji do podniesienia niebieskiej kartki. 
Art. 142 ust. 4a: nie należy niczego usuwać z pełnych sprawozdań, aby zapewnić szczegółową 
i wszechstronną relację z posiedzeń. Pełne zapisy mogą być również niezbędne w razie 
ewentualnych sporów lub środków dyscyplinarnych.

Poprawka 151
Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142

Tekst obowiązujący Poprawka

Przydzielanie czasu wystąpień Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista 
mówców

1. Konferencja Przewodniczących może 
zaproponować sposób przydzielenia czasu 
wystąpień w trakcie danej debaty. 
Parlament głosuje nad tą propozycją bez 
debaty.

1. Konferencja Przewodniczących może 
zaproponować sposób przydzielenia czasu 
wystąpień w trakcie danej debaty. 
Parlament głosuje nad tą propozycją bez 
debaty.

1a. Żaden poseł nie może zabrać głosu, 
jeżeli nie udzielił mu go Przewodniczący. 
Mówca przemawia ze swojego miejsca i 
zwraca się do Przewodniczącego. Jeśli 
mówca odbiega od tematu, 
Przewodniczący przywołuje go do 
porządku.
1b. Dla pierwszej części danej debaty 
Przewodniczący może sporządzić listę 
mówców obejmującą jedną lub więcej tur 
mówców ze wszystkich grup politycznych, 
którzy pragną zabrać głos, w kolejności 
zależnej od wielkości grupy, a także 
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jednego posła niezrzeszonego.
2. Czas wystąpień jest przydzielany 
według następujących zasad: 

2. Czas wystąpień w tej części debaty jest 
przydzielany według następujących zasad 

a) pierwsza część czasu wystąpień jest 
rozdzielana równo pomiędzy wszystkie 
grupy polityczne; 

a) pierwsza część czasu wystąpień jest 
rozdzielana równo pomiędzy wszystkie 
grupy polityczne; 

b) druga część czasu wystąpień jest 
rozdzielana pomiędzy grupy polityczne 
proporcjonalnie do liczby ich członków; 

b) druga część czasu wystąpień jest 
rozdzielana pomiędzy grupy polityczne 
proporcjonalnie do liczby ich członków; 

c) posłom niezrzeszonym przydziela się 
ogółem czas wystąpień obliczony według 
części przydzielonych każdej grupie 
politycznej zgodnie z lit. a i b. 

c) posłom niezrzeszonym przydziela się 
ogółem czas wystąpień obliczony według 
części przydzielonych każdej grupie 
politycznej zgodnie z lit. a i b. 

3. Jeżeli czas wystąpień został ustalony dla 
kilku punktów porządku dziennego łącznie,
grupy polityczne informują 
Przewodniczącego, jaką część czasu 
swojego wystąpienia zamierzają poświęcić 
na każdy z tych punktów. Przewodniczący 
czuwa nad przestrzeganiem przydzielonego 
czasu wystąpień.

3. Jeżeli czas wystąpień został ustalony dla 
kilku punktów porządku dziennego łącznie, 
grupy polityczne informują 
Przewodniczącego, jaką część czasu 
swojego wystąpienia zamierzają poświęcić 
na każdy z tych punktów. Przewodniczący 
czuwa nad przestrzeganiem przydzielonego 
czasu wystąpień.

3a. Pozostały czas przeznaczony na debatę 
nie jest w konkretny sposób przydzielany z 
wyprzedzeniem. Przewodniczący 
natomiast, zgodnie z ogólną zasadą, 
udziela posłom głosu na czas 
nieprzekraczający jednej minuty. 
Przewodniczący dba o to aby, w miarę 
możliwości, przemawiali na przemian 
mówcy o różnych orientacjach 
politycznych i pochodzący z różnych 
państw członkowskich.
3b. Prawo do wypowiedzi w pierwszej 
kolejności mogą otrzymać na własny 
wniosek przewodniczący lub 
sprawozdawca właściwej komisji oraz 
przewodniczący grup politycznych 
wypowiadający się w imieniu swoich grup, 
bądź też mówcy ich zastępujący.
3c. Jeżeli Przewodniczący uważa, że nie 
doprowadzi to do zakłócenia debaty, może 
udzielić głosu posłom, którzy poprzez 
podniesienie niebieskiej kartki zgłaszają 
chęć zadania pytania innemu posłowi w 
trakcie jego przemówienia, o ile poseł ten 
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wyrazi zgodę.
4. Czas wypowiedzi jest ograniczony do 
jednej minuty dla wystąpień dotyczących 
protokołu obrad, wniosków 
proceduralnych oraz zmian w końcowym 
projekcie porządku dziennego lub w 
porządku dziennym. 

4. Czas wypowiedzi jest ograniczony do 
jednej minuty dla wystąpień dotyczących 
protokołu obrad, wniosków 
proceduralnych oraz zmian w końcowym 
projekcie porządku dziennego lub w 
porządku dziennym.

4a. Przewodniczący, bez uszczerbku dla 
jego innych uprawnień dyscyplinarnych, 
może polecić usunięcie z protokołów 
posiedzeń wystąpień posłów, którym nie 
udzielono głosu lub którzy kontynuowali 
wystąpienie po przekroczeniu 
przydzielonego im czasu.

5. Podczas debaty nad sprawozdaniem 
Komisja i Rada z zasady zabierają głos 
niezwłocznie po przedstawieniu 
sprawozdania przez sprawozdawcę. Rada, 
Komisja oraz sprawozdawca 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. Rada, 
Komisja oraz sprawozdawca mogą 
ponownie zabrać głos, w szczególności w 
celu odpowiedzi na wystąpienia posłów.

6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 197 
Traktatu WE, Przewodniczący stara się 
osiągnąć porozumienie z Komisją i Radą 
co do odpowiedniego przydziału czasu ich 
wystąpień.

6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 197 
Traktatu WE, Przewodniczący stara się 
osiągnąć porozumienie z Komisją i Radą 
co do odpowiedniego przydziału czasu ich 
wystąpień.

7. Posłowie, którzy nie zabierali głosu w 
danej debacie mogą, nie częściej niż raz w 
sesji miesięcznej, złożyć pisemne 
oświadczenie o długości nie 
przekraczającej 200 słów, które zostaje 
załączone do pełnego sprawozdania z 
debaty. 

7. Posłowie, którzy nie zabierali głosu w 
danej debacie mogą, nie częściej niż raz w 
sesji miesięcznej, złożyć pisemne 
oświadczenie o długości nie 
przekraczającej 200 słów, które zostaje 
załączone do pełnego sprawozdania z 
debaty.

(W przypadku przyjęcia niniejszej 
poprawki art. 141 i 143 upadają.)

Or. de

Poprawka 152
Marco Cappato

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)
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Tekst obowiązujący Poprawka

(ca) czas wystąpień posłów odczytujących 
teksty pisane zostaje ograniczony o jedną 
czwartą; przepis ten nie ma zastosowania 
w przypadkach, gdy cytowane są teksty 
prawne lub legislacyjne.

Or. it

Poprawka 153
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142 – ustęp 3a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Pozostały czas przeznaczony na debatę 
nie jest w konkretny sposób przydzielany z 
wyprzedzeniem. Przewodniczący 
natomiast, zgodnie z ogólną zasadą, 
udziela posłom głosu na czas 
nieprzekraczający jednej minuty. 
Przewodniczący dba o to aby, w miarę 
możliwości, przemawiali na przemian 
mówcy o różnych orientacjach 
politycznych i pochodzący z różnych 
państw członkowskich. Uwzględnia się 
kolejność składania wniosków o 
udzielenie głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano na koniec nowe zdanie.

Poprawka 154
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142 – ustęp 3b (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

3b. Prawo do wypowiedzi w pierwszej 
kolejności mogą otrzymać na własny 
wniosek przewodniczący lub 
sprawozdawca właściwej komisji, 
przewodniczący właściwej delegacji 
międzyparlamentarnej zainteresowanego 
debatą kraju oraz przewodniczący grup 
politycznych wypowiadający się w imieniu 
swoich grup, bądź też mówcy ich 
zastępujący.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje ust. 3b poprawki 67 (art. 142 – Przydzielanie czasu wystąpień) 
projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Poprawka 155
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142 – ustęp 3c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3c. Przewodniczący, zapewniający 
prawidłowy przebieg posiedzeń, może 
udzielić głosu posłom, którzy wnoszą o to 
poprzez podniesienie niebieskiej kartki. 
Pozwolenie na zabranie głosu udzielane 
jest po tym, jak przemawiający w danym 
momencie mówca kończy przemówienie. 
Czas wystąpienia jest ograniczony do 
jednej minuty.

Or. el

Poprawka 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 144
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Tekst obowiązujący Poprawka

W trakcie pierwszego posiedzenia każdej 
sesji miesięcznej Przewodniczący udziela 
głosu, na nie dłużej niż 30 minut, posłom, 
którzy pragną zwrócić uwagę Parlamentu 
na ważną kwestię polityczną. Czas 
wystąpienia każdego posła nie może 
przekraczać jednej minuty. 
Przewodniczący może wyrazić zgodę na 
wyznaczenie dodatkowego czasu o takim 
przeznaczeniu w trakcie tej samej sesji 
miesięcznej.

W trakcie pierwszego posiedzenia każdej 
sesji miesięcznej, wieczorem,
Przewodniczący udziela głosu, na nie 
dłużej niż 30 minut, posłom, którzy pragną 
zwrócić uwagę Parlamentu na ważną 
kwestię polityczną. Czas wystąpienia 
każdego posła nie może przekraczać jednej 
minuty. Przewodniczący może wyrazić 
zgodę na wyznaczenie dodatkowego czasu 
o takim przeznaczeniu w ostatnim dniu 
każdej sesji miesięcznej.

Or. en

Poprawka 157
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 151 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst obowiązujący Poprawka

Art. 103 ust. 4 stosuje się odpowiednio. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zależy od fragmentu wniosku ALDE dotyczącego zmiany art. 45 ust. 2. 
Zezwalanie na przypadkowe wspólne rezolucje nie będzie uzasadnione, jeśli sprawozdania z 
inicjatywy własnej znów będą podlegać zmianie za pomocą lepszej procedury.

Poprawka 158
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 157 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Grupa polityczna lub co najmniej 
czterdziestu posłów może wnioskować o 
przeprowadzenie głosowania 

1. Grupa polityczna lub co najmniej 
czterdziestu posłów może wnioskować o 
przeprowadzenie głosowania 
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podzielonego, jeżeli poddawany pod 
głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno 
postanowienie lub odnosi się do kilku 
kwestii, albo jeżeli może on być 
podzielony na części, z których każda 
stanowi logiczną całość lub ma własną 
wartość normatywną.

podzielonego, jeżeli poddawany pod 
głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno 
postanowienie lub odnosi się do kilku 
kwestii, albo jeżeli może on być 
podzielony na części mające odrębne 
znaczenie i/lub własną wartość 
normatywną.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzeby związane z praktyką parlamentarną artykuł ten w obecnym 
brzmieniu okazał się zbyt zawężony.

Poprawka 159
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 159

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Głosowanie w Parlamencie odbywa się 
zazwyczaj przez podniesienie ręki.

1. Głosowanie w Parlamencie odbywa się 
zazwyczaj przy użyciu elektronicznego 
systemu głosowania. 

2. Jeżeli Przewodniczący zadecyduje, że 
rezultat głosowania budzi wątpliwości, 
przeprowadza się głosowanie 
elektroniczne. Jeśli system elektroniczny 
nie działa, posłowie głosują przez 
powstanie z miejsc.

2. Jeżeli z powodów technicznych nie 
można przeprowadzić głosowania 
elektronicznego, posłowie głosują przez 
podniesienie ręki lub przez powstanie z 
miejsc.

3. Wynik głosowania jest rejestrowany. 3. Wynik głosowania jest rejestrowany.

Or. en

Uzasadnienie

Elektroniczny system głosowania zagwarantowałby pewność wyników, jeśli chodzi o to czy 
osiągnięto większość lub większość kwalifikowaną albo czy na posiedzeniu i w komisji obecne 
jest kworum, bez potrzeby sprawdzania wyników głosowań przeprowadzanych jak dotąd przez 
podniesienie ręki według obecnego Regulaminu. 
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Poprawka 160
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 159a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 159a
Głosowanie końcowe

1. Zazwyczaj głosując nad jakimkolwiek 
całym aktem prawnym, czy to w ramach 
pojedynczego i/lub końcowego 
głosowania, Parlament głosuje imiennie, 
przy użyciu elektronicznego systemu 
głosowania.
2. Wynik głosowania jest rejestrowany.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzanie końcowego głosowania nad aktem prawnym w drodze głosowania 
imiennego, bez uszczerbku dla dodatkowego wniosku z art.160, zwiększyłoby 
odpowiedzialność względem obywateli.

Poprawka 161
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 160 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Poza przypadkami przewidzianymi w 
art. 99 ust. 4 i art. 100 ust. 5 głosowanie 
imienne przeprowadza się, jeżeli grupa 
polityczna lub co najmniej czterdziestu 
posłów złożyło pisemny wniosek w tej 
sprawie nie później niż wieczorem w dniu 
poprzedzającym głosowanie, chyba że 
Przewodniczący wyznaczył inny termin.

1. Poza przypadkami przewidzianymi w 
art. 99 ust. 4 i art. 100 ust. 5 i 159a 
głosowanie imienne przeprowadza się, 
jeżeli grupa polityczna lub co najmniej 
czterdziestu posłów złożyło pisemny 
wniosek w tej sprawie nie później niż 
wieczorem w dniu poprzedzającym 
głosowanie, chyba że Przewodniczący 
wyznaczył inny termin.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie przepisów do istniejącej praktyki, jako że głosowania 
imienne są zawsze przeprowadzane z użyciem systemu elektronicznego.

Poprawka 162
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 160 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Głosowanie imienne przeprowadza się w 
kolejności alfabetycznej rozpoczynając od 
wybranego losowo nazwiska posła. 
Przewodniczący głosuje jako ostatni.

2. Głosowanie imienne przeprowadzane 
jest przy użyciu elektronicznego systemu 
głosowania. Jeśli nie jest on dostępny z 
powodów technicznych, głosowanie 
imienne przeprowadza się w kolejności 
alfabetycznej rozpoczynając od wybranego 
losowo nazwiska posła. Przewodniczący 
głosuje jako ostatni.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie przepisów do istniejącej praktyki, jako że głosowania 
imienne są zawsze przeprowadzane z użyciem systemu elektronicznego.

Poprawka 163
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 161 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Dla przeprowadzenia głosowań 
przewidzianych w art. 159, 160 i art. 162 
Przewodniczący w każdej chwili może 
zadecydować o zastosowaniu 
elektronicznego systemu głosowania.

1. Przewodniczący dba o to, aby dla
przeprowadzenia głosowań 
przewidzianych w art. 159, 160 i art. 162 
stosowano elektroniczny system
głosowania.

Jeżeli zastosowanie elektronicznego 
systemu głosowania jest niemożliwe z 
przyczyn technicznych, głosowanie 
przeprowadza się zgodnie z art. 159, 160 

Jeżeli zastosowanie elektronicznego 
systemu głosowania jest niemożliwe z 
przyczyn technicznych, głosowanie 
przeprowadza się przez podniesienie ręki 
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ust. 2 lub art. 162. lub zgodnie z art. 159, 160 ust. 2 lub art. 
162.

Techniczne warunki stosowania tego 
systemu określone są w instrukcjach 
Prezydium.

Techniczne warunki stosowania tego 
systemu określone są w instrukcjach 
Prezydium.

Or. en

Uzasadnienie

Aby utrzymać wewnętrzną spójność Regulaminu PE autorzy sugerują zmianę art. 161 ust. 1 
odpowiadającą modyfikacjom zaproponowanym do art. 159 i 160. 

Poprawka 164
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 172a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 172a
Teksty przyjęte

1. Teksty przyjęte przez Parlament 
publikowane są zaraz po głosowaniu. 
Przedstawiane są one Parlamentowi 
razem z protokołami właściwych 
posiedzeń i zachowywane są w rejestrach 
Parlamentu.
2. Teksty przyjęte przez Parlament 
podlegają końcowemu opracowaniu 
prawno-lingwistycznemu 
przeprowadzanemu na odpowiedzialność 
Przewodniczącego. W przypadku tekstów 
przyjętych na podstawie porozumienia 
osiągniętego między Parlamentem i Radą, 
to opracowanie końcowe wykonują obie 
instytucje, w ścisłej współpracy i w 
oparciu o obopólne porozumienie.
3. Procedura określona w art. 204a ma 
zastosowanie w przypadkach gdzie, w celu 
zapewnienia spójności i jakości tekstu 
zgodnie z wolą wyrażoną przez Parlament, 
niezbędne są dostosowania tekstu 
wychodzące poza poprawienie błędów 
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typologicznych lub korekty niezbędne do 
zapewnienia zgodności wszystkich wersji 
językowych jak również ich językowej 
poprawności i spójności terminologicznej.
4. Teksty przyjęte przez Parlament zgodnie 
z procedurą ustaloną w art. 251 Traktatu 
WE przyjmują formę tekstu 
skonsolidowanego. Jeśli głosowanie 
Parlamentu nie opierało się na 
porozumieniu z Radą, tekst 
skonsolidowany określa wszystkie przyjęte 
poprawki.
5. Po końcowym opracowaniu teksty 
przyjęte podpisywane są przez 
Przewodniczącego i Sekretarza 
Generalnego i publikowane w Dzienniku 
Urzędowym. 

Or. en

(Poprawka ta zastępuje poprawki 74 i 75 projektu sprawozdania (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Poprawka 165
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 175 – Tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka

Powoływanie komisji tymczasowych Powoływanie komisji specjalnych

Or. en

Poprawka 166
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 177 – ustęp 1 – wykładnia (nowa)

Tekst obowiązujący Poprawka

Skład komisji dokładnie odzwierciedla 
skład Parlamentu. Nie należy zezwalać na 
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wymianę miejsc między grupami 
politycznymi.

Or. en

Poprawka 167
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 177 – ustęp 1 – wykładnia (nowa)

Tekst obowiązujący Poprawka

Proporcjonalność między grupami nie 
powinna odbiegać od najbliższej właściwej 
liczby całkowitej. Jeśli jakaś grupa 
postanowi nie zasiadać w komisji, miejsca 
w komisji pozostają wolne i wielkość 
komisji jest zmniejszona o odpowiednią 
liczbę.

Or. en

Poprawka 168
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 179 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. W przypadku, gdy stała komisja uzna się 
za niewłaściwą do rozpatrzenia danej 
sprawy lub też w przypadku sporu 
kompetencyjnego pomiędzy dwiema lub 
więcej komisjami stałymi, sprawa 
przekazywana jest do Konferencji 
Przewodniczących w terminie czterech 
tygodni roboczych od ogłoszenia na 
posiedzeniu plenarnym skierowania 
sprawy do komisji. Poinformowana o tym 
zostaje Konferencja Przewodniczących 
Komisji, która może wydać Konferencji 
Przewodniczących zalecenie. Konferencja 
Przewodniczących podejmuje decyzję w 

2. W przypadku, gdy stała komisja uzna się 
za niewłaściwą do rozpatrzenia danej 
sprawy lub też w przypadku sporu 
kompetencyjnego pomiędzy dwiema lub 
więcej komisjami stałymi, sprawa 
przekazywana jest do Konferencji 
Przewodniczących w terminie czterech 
tygodni roboczych od ogłoszenia na 
posiedzeniu plenarnym skierowania 
sprawy do komisji. Konferencja 
Przewodniczących podejmuje decyzję w 
terminie sześciu tygodni na podstawie 
zalecenia Konferencji Przewodniczących 
Komisji lub, jeśli takiego zalecenia nie 
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terminie sześciu tygodni roboczych od 
chwili zwrócenia się do niej o 
rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.
W przeciwnym wypadku sprawa jest 
włączana do porządku dziennego kolejnej 
sesji miesięcznej w celu podjęcia decyzji.

otrzymuje, od jej przewodniczącego. W 
przypadku niepodjęcia przez Konferencję 
Przewodniczących decyzji w tym terminie, 
zalecenie uważa się za przyjęte.

Or. en

Poprawka 169
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 179 – ustęp 2 – wykładnia (nowa)

Tekst obowiązujący Poprawka

Przewodniczący komisji mogą zawierać 
porozumienia z innymi przewodniczącymi 
komisji w sprawie przydzielania 
poszczególnej komisji jakiegoś punktu 
obrad, a porozumienia te wymagają, w 
miarę potrzeby, upoważnienia na 
zastosowanie procedury obejmującej 
zaangażowane komisje zgodnie z art. 47.

Or. en

Poprawka 170
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 181

Tekst obowiązujący Poprawka

Podkomisje Grupy robocze komisji
1. Za uprzednią zgodą Konferencji 
Przewodniczących każda komisja stała lub 
tymczasowa może, w celu lepszej 
organizacji swych prac, powołać w swoim 
obrębie jedną lub kilka podkomisji, 
określając ich skład w rozumieniu art. 
177, oraz kompetencje. Podkomisje 

Komisje mogą ustanawiać grupy robocze, 
których zadaniem jest przygotowywanie 
prac komisji lub pomaganie w ich 
wykonywaniu. Tym grupom roboczym 
zapewnia się techniczne i administracyjne 
udogodnienia podobne do tych, które 
oferuje się komisjom. Prezydium ustala 
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składają sprawozdania komisji, która je 
powołała.

postanowienia wykonawcze.

2. Procedurę przyjętą dla komisji stosuje 
się do podkomisji.
3. Zastępcy mogą zasiadać w 
podkomisjach na tych samych 
warunkach, jakie obowiązują w 
odniesieniu do komisji.
4. Powyższe postanowienia powinny być 
stosowane tak, aby zapewnić stosunek 
zależności między podkomisją a komisją, 
w obrębie której została ona utworzona. W 
tym celu wszyscy członkowie podkomisji 
są wybierani spośród członków komisji 
głównej.

Or. en

Poprawka 171
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 182a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 182a

Koordynatorzy komisji i sprawozdawcy 
pomocniczy

1. Grupy polityczne i niezrzeszeni 
posłowie z danej komisji mogą wyznaczyć 
jednego ze swoich członków na 
koordynatora.
2. W stosownych przypadkach 
koordynatorzy komisji są wzywani przez 
przewodniczącego do przygotowania 
decyzji, które mają być podjęte przez 
komisję, w szczególności decyzji 
dotyczących procedury i mianowania 
sprawozdawców. 
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3. Grupy polityczne i niezrzeszeni 
posłowie mogą wyznaczyć dla każdego 
sprawozdania sprawozdawcę 
pomocniczego, który śledzić będzie 
postępy danego sprawozdania. Nazwiska 
sprawozdawców pomocniczych podaje się 
do wiadomości przewodniczącemu.

Or. el

Poprawka 172
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 182a (nowy) w Rozdziale 2

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 182a
Koordynatorzy komisji i sprawozdawcy 

pomocniczy
1. Grupy polityczne i niezrzeszeni 
posłowie z danej komisji mogą wyznaczyć 
jednego ze swoich członków na 
koordynatora.
2. W stosownych przypadkach 
koordynatorzy komisji są wzywani przez 
przewodniczącego do przygotowania 
decyzji, które mają być podjęte przez 
komisję, w szczególności decyzji 
dotyczących procedury i mianowania 
sprawozdawców. Komisja może przekazać 
koordynatorom uprawnienia do 
podejmowania pewnych decyzji, z 
wyjątkiem decyzji dotyczącej przyjęcia 
sprawozdania, opinii lub poprawek. 
Wiceprzewodniczący mogą zostać 
zaproszeni do udziału w roli doradców w 
posiedzeniach koordynatorów komisji. 
Koordynatorzy dążą do osiągnięcia 
konsensusu. Jeżeli nie można osiągnąć 
konsensusu, podejmują decyzję jedynie 
większością głosów wyraźnie 
reprezentującą zdecydowaną większość 
komisji uwzględniając poszczególne 
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mocne strony różnych grup.

2a. Na początku każdego roku 
kalendarzowego grupom przyznaje się 
punkty, proporcjonalne do ich wielkości, 
na przypisywanie sprawozdań. 
Sprawozdania mogą być przypisywane 
również za zero punktów. Koordynatorzy 
będą starać się przypisywać sprawozdania 
na drodze konsensusu. W przypadku 
braku konsensusu przeprowadzone 
zostanie głosowanie, ważone zgodnie z 
wielkością grupy.
3. Grupy polityczne i posłowie 
niezrzeszeni mogą wyznaczać 
sprawozdawcę pomocniczego do każdego 
sprawozdania w celu śledzenia postępów 
w pracy nad danym sprawozdaniem oraz 
poszukiwania kompromisu w komisji, w 
imieniu grupy politycznej lub posłów 
niezrzeszonych. Nazwiska sprawozdawców 
pomocniczych podaje się do wiadomości 
Przewodniczącemu. Sprawozdawca 
informuje sprawozdawcę pomocniczego i 
konsultuje się z nim na wszystkich 
etapach procedury współdecyzji lub 
innych procedur legislacyjnych. W pełni 
przestrzega się wytycznych ustalonych w 
[Załącznikach XYZ].

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wzięcie pod uwagę roli, jaką koordynatorzy i sprawozdawcy 
pomocniczy odgrywają w praktyce oraz określenie tej roli i nadanie jej formalnego 
charakteru. 
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System przyznawania punktów sprawozdaniom nie został wcześniej określony w Regulaminie.
Doświadczenie, zwłaszcza w przypadku decyzji z pierwszego czytania, wykazało konieczność 
opracowania surowszych wytycznych.

Poprawka 173
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 184

Tekst obowiązujący Poprawka

Protokół każdego posiedzenia komisji jest 
doręczany wszystkim jej członkom i 
przedstawiany do zatwierdzenia przez 
komisję w trakcie następnego posiedzenia.

Protokół każdego posiedzenia komisji jest 
doręczany wszystkim jej członkom i 
przedstawiany do zatwierdzenia przez 
komisję w trakcie następnego posiedzenia.

Przygotowuje się i udostępnia w 
Internecie audiowizualny zapis obrad, 
obejmujący nagranie dźwiękowe ze 
wszystkich kabin do tłumaczenia ustnego.

Or. en

Poprawka 174
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 185 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Głosowanie w komisji jest ważne, gdy 
jedna czwarta jej członków jest faktycznie 
obecna. Jeżeli jednak jedna szósta 
członków komisji złoży taki wniosek przed 
rozpoczęciem głosowania, jest ono ważne 
gdy uczestniczy w nim większość 
członków komisji.

2. Głosowanie w komisji jest ważne, gdy 
jedna czwarta jej członków jest faktycznie 
obecna, co ustala się przy pomocy 
elektronicznego systemu głosowania. 
Jeżeli jednak jedna szósta członków 
komisji złoży taki wniosek przed 
rozpoczęciem głosowania, jest ono ważne 
gdy uczestniczy w nim większość 
członków komisji, co ustala się przy 
pomocy elektronicznego systemu 
głosowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby utrzymać wewnętrzną spójność Regulaminu PE autorzy sugerują zmianę art. 161 ust. 1 
odpowiadającą modyfikacjom zaproponowanym do art. 159 i 160.

Poprawka 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 185 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. W komisji głosuje się przez podniesienie 
ręki, chyba że co najmniej jedna czwarta 
członków komisji zażąda głosowania 
imiennego. W takim przypadku głosowanie 
przeprowadza się zgodnie z art. 160 ust. 2.

3. W komisji głosuje się przez podniesienie 
ręki, chyba że co najmniej jedna dziesiąta
członków komisji zażąda głosowania 
imiennego. W takim przypadku głosowanie 
przeprowadza się zgodnie z art. 160 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Liczba dokumentów legislacyjnych zamkniętych w pierwszym czytaniu znacznie wzrosła. 
Jednocześnie częściej stosuje się uproszczoną procedurę na posiedzeniu plenarnym, w
związku z czym głosowanie w komisji ma coraz bardziej decydujące znaczenie i powinno być 
łatwiejsze do prześledzenia. Znacznej poprawie uległy również dalsze udogodnienia 
umożliwiające głosowanie elektroniczne. 

Poprawka 176
Hanne Dahl

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 185 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. W komisji głosuje się przez podniesienie 
ręki, chyba że co najmniej jedna czwarta 
członków komisji zażąda głosowania 
imiennego. W takim przypadku 
głosowanie przeprowadza się zgodnie z art. 
160 ust. 2.

3. W komisji głosuje się zazwyczaj przy 
użyciu elektronicznego systemu 
głosowania. Jeżeli z powodów 
technicznych nie można przeprowadzić 
głosowania elektronicznego, posłowie 
mogą głosować przez podniesienie ręki lub 
przez powstanie z miejsc. Głosowanie 
imienne przeprowadza się, jeśli wnioskuje 
o to jedna czwarta członków komisji. 
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W takim przypadku głosowanie 
przeprowadza się przy użyciu 
elektronicznego systemu głosowania
zgodnie z art. 160 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby utrzymać wewnętrzną spójność Regulaminu PE autorzy sugerują zmianę art. 161 ust. 1 
odpowiadającą modyfikacjom zaproponowanym do art. 159 i 160.

Poprawka 177
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 188 – ustęp 6a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

6a. Przewodniczący delegacji ma 
możliwość wypowiedzenia się przed 
wyspecjalizowaną komisją, jeśli w 
porządku dziennym jest punkt dotyczący 
zakresu kompetencji delegacji. Ma to 
zastosowanie również podczas posiedzeń 
delegacji do przewodniczącego lub 
sprawozdawcy wyspecjalizowanej komisji.

Or. en

Poprawka 178
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł VIIa (nowy) – artykuł 190a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

TYTUŁ VIIa
INTERGRUPY

Artykuł 190a
Intergrupy
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Parlament uznaje tworzenie intergrup.
Prezydium ustala metody pracy, aby 
intergrupy mogły się regularnie spotykać i 
skutecznie funkcjonować.

Or. en

Poprawka 179
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Właściwa komisja może postanowić o 
sporządzeniu sprawozdań lub wyrażeniu w 
inny sposób swojego stanowiska w sprawie 
petycji, które uznała za dopuszczalne.

1. Właściwa komisja może postanowić o 
sporządzeniu sprawozdań, zgodnie z art. 
45, lub wyrażeniu w inny sposób swojego 
stanowiska w sprawie petycji, które uznała 
za dopuszczalne.

Komisja może zwrócić się do innej 
komisji, zgodnie z art. 46, o wyrażenie 
opinii, w szczególności w przypadku 
petycji dotyczących zmian obowiązujących 
przepisów prawnych.

Jeśli sprawozdanie dotyczy stosowania lub 
interpretacji prawa Unii Europejskiej 
angażuje się komisję przedmiotowo 
właściwą zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz 
art. 47 tiret pierwsze i drugie. Właściwa 
komisja przyjmuje bez głosowania 
propozycje komisji przedmiotowo 
właściwej dotyczące części projektu 
rezolucji odnoszących się do stosowania 
lub interpretacji prawa Unii Europejskiej. 
Jeśli właściwa komisja nie przyjmie tych 
propozycji, komisja zaangażowana może 
zgłosić je bezpośrednio Parlamentowi.

Or. en

Poprawka 180
Marco Cappato

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik 1 – Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

Oświadczenia do rejestru są składane na 
osobistą odpowiedzialność posłów i muszą 
być co roku aktualizowane.

Oświadczenia do rejestru są składane na 
prawną odpowiedzialność Parlamentu i 
muszą być co roku aktualizowane.

Or. it

Poprawka 181
Johannes Voggenhuber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik IV – artykuł 3 - ustęp 4 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Projekty poprawek oraz propozycje zmian, 
które zostały odrzucone przez 
przedmiotowo właściwą komisję, są 
poddawane pod głosowanie na posiedzeniu 
plenarnym jedynie wówczas, gdy komisja 
lub co najmniej czterdziestu posłów złoży 
odpowiedni wniosek na piśmie w terminie 
wyznaczonym przez Przewodniczącego. 
Termin ten nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż dwadzieścia cztery 
godziny przed rozpoczęciem głosowania.

Projekty poprawek oraz propozycje zmian, 
które zostały odrzucone przez 
przedmiotowo właściwą komisję, są 
poddawane pod głosowanie na posiedzeniu 
plenarnym jedynie wówczas, gdy komisja, 
grupa polityczna lub co najmniej 
czterdziestu posłów złoży odpowiedni 
wniosek na piśmie w terminie 
wyznaczonym przez Przewodniczącego.
Termin ten nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż dwadzieścia cztery 
godziny przed rozpoczęciem głosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma już powodu, dla którego grupy nie mogłyby ponownie przedstawiać swoich poprawek 
na posiedzeniu plenarnym w ramach procedury budżetowej i musiałyby przechodzić przez 
kłopotliwą procedurę zbierania podpisów.

Poprawka 182
Johannes Voggenhuber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik IV – artykuł 5 - ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst obowiązujący Poprawka

3. Projekty te są dopuszczalne, jeśli 
zostaną złożone na piśmie i podpisane 
przez co najmniej czterdziestu posłów lub 
przedłożone w imieniu komisji oraz jeśli 
zapewniają przestrzeganie zasady 
równowagi przychodów i wydatków. Art. 
46 ust. 5 Regulaminu nie stosuje się.

3. Projekty te są dopuszczalne, jeśli 
zostaną złożone na piśmie i podpisane 
przez co najmniej czterdziestu posłów lub 
przedłożone w imieniu komisji lub grupy 
politycznej oraz jeśli zapewniają 
przestrzeganie zasady równowagi 
przychodów i wydatków. Art. 46 ust. 5 
Regulaminu nie stosuje się.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma już powodu, dla którego grupy nie mogłyby ponownie przedstawiać swoich poprawek 
na posiedzeniu plenarnym w ramach procedury budżetowej i musiałyby przechodzić przez 
kłopotliwą procedurę zbierania podpisów.


