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Informacje ogólne

W piśmie z dnia 8 czerwca 2007 r. (309662) przewodniczący Hans-Gert Pöttering zwrócił się 
do Komisji Spraw Konstytucyjnych zgodnie z art. 201 ust. 1 o zbadanie, czy art. 116 należy 
interpretować w sposób ograniczający dopuszczalną treść oświadczeń pisemnych do sfery 
politycznej działalności Unii Europejskiej (podobnie jak dopuszczalną treść projektów 
rezolucji zgodnie z art. 113), czy też oświadczenia pisemne mogą również dotyczyć kwestii 
administracyjnych lub wewnętrznej organizacji Parlamentu.
Przewodniczący wyraźnie stwierdza, że w jego opinii, zgodnie z art. 116 treść oświadczeń 
pisemnych powinna ograniczać się do działalności politycznej. W świetle interwencji 
Richarda Corbetta na posiedzeniu plenarnym przewodniczący postanowił jednak przekazać tę 
sprawę do rozpatrzenia komisji AFCO.
Zgodnie z art. 201 komisja musi przede wszystkim zdecydować, czy dla rozwiązania tej 
kwestii wystarczająca jest wykładnia Regulaminu, czy wymagana jest zmiana Regulaminu. 

Problem

Pytanie, które można postawić komisji brzmi: czy posłowie są przekonani, że należy 
dokonywać rozróżnienia między tematami dotyczącymi spraw politycznych 
i administracyjnych w oświadczeniach pisemnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
kolejne pytanie dotyczyłoby kwestii, jak bardzo dokładnie można zdefiniować, która sprawa 
jest „polityczna”, a która „administracyjna”.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że można dokonać jednoznacznego rozróżnienia między 
obiema kategoriami. Na podstawie kilku przykładów można jednak wykazać, że w 
szczególnych okolicznościach rozróżnienie między „działalnością polityczną” i „sprawami 
administracyjnymi” lub „wewnętrzną organizacją Parlamentu” może okazać się bardzo 
subtelne.

Na przykład, jeśli Parlament postanowiłby zmienić art. 29 Regulaminu, w taki sposób, aby 
minimalna liczba posłów konieczna do utworzenia grupy politycznej wynosiła 100 osób, 
decyzja taka z pewnością miałaby konsekwencje polityczne, chociaż formalnie wyglądałaby 
jak kwestia z zakresu wewnętrznej organizacji Parlamentu. 

Lub gdyby kwestorzy zadecydowali, że na terenie Parlamentu zabronione jest noszenie kwefu 
lub czadoru, postanowienie takie miałoby formę decyzji administracyjnej, jednak pociągałoby 
za sobą istotne konsekwencje polityczne.

Albo gdybyśmy wyobrazili sobie hipotetyczną sytuację, w której istnieje grupa Europejskich 
Palaczy. Czy w tym przypadku całkowity zakaz palenia w PE, łącznie z wewnętrznymi 
posiedzeniami takiej grupy, byłby decyzją polityczną? 

Wskazówki dotyczące możliwej wykładni

Z przyczyn wymienionych powyżej wydawałoby się, że trudno byłoby poprzeć wykładnię 
ograniczającą dopuszczalne tematy, które mogą zostać poruszone w oświadczeniu pisemnym. 
Jednak w wykładni można by sprecyzować zakres oświadczeń pisemnych na tyle, aby można 
było wyraźnie ustalić, że treść oświadczenia pisemnego nie wykracza poza formę 
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oświadczenia oraz, w szczególności, nie zawiera decyzji w sprawach, dla których przyjęcia 
Regulamin przewiduje specjalną procedurę i uprawnienia.

Harmonogram

Jeśli komisja dojdzie do porozumienia w sprawie wykładni przedstawionej powyżej, mogłaby 
ona zostać przyjęta niezwłocznie lub na następnym posiedzeniu komisji. W innym przypadku 
sprawa musiałaby być ponownie rozpatrzona na jednym z przyszłych posiedzeń. 
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