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I. Wstęp

J. Saryusz-Wolski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, zgodnie z art. 201 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego przedstawił przewodniczącemu Komisji AFCO J. 
Leinenowi wniosek w sprawie wykładni lub ewentualnej zmiany art. 182 tego Regulaminu.

Podkreślając szczególny status Komisji AFET, jedynej komisji posiadającej dwie podkomisje 
(Praw Człowieka – DROI – oraz Bezpieczeństwa i Obrony – SEDE), J. Saryusz- Wolski
uzasadnił swój wniosek chęcią zwiększenia widoczności dwóch podkomisji poprzez 
przyznanie ich przewodniczącym funkcji wiceprzewodniczących Komisji AFET. 
Umożliwiłoby to na przykład przewodniczenie pracom Komisji AFET przez 
przewodniczących dwóch podkomisji, kiedy dyskutowane kwestie leżą w zakresie 
kompetencji ich podkomisji.

Konferencja Przewodniczących omówiła już (podczas posiedzenia w dniu 12 lipca 2007 r.) 
możliwość przyznania niezależnego statusu dwom podkomisjom, ale wynik tej debaty był 
negatywny; status dwóch podkomisji komisji AFET nie został więc zmieniony, dla 
zagwarantowania spójnego i zintegrowanego podejścia do kierowania europejską polityką 
zagraniczną.

Obecnie Regulamin Parlamentu Europejskiego nie zawiera żadnych szczególnych przepisów 
dotyczących roli i statusu przewodniczących podkomisji w komisji głównej, do której 
przynależą. Komisja AFET zwróciła się w związku z tym do Komisji AFCO o zbadanie art. 
182, aby stwierdzić, czy możliwa jest wykładnia, zgodnie z którą przewodniczący podkomisji 
pełnią z urzędu funkcje wiceprzewodniczących komisji, której podlegają, lub - w przeciwnym 
razie - czy należałoby zmodyfikować regulamin i nadać art. 182 następujące brzmienie: 

Obowiązujący tekst Proponowane zmiany
Artykuł 182 : Prezydium komisji
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu po 
wyborze członków komisji zgodnie z art. 
177, komisja wybiera przewodniczącego 
oraz, w odrębnych głosowaniach, jednego, 
dwóch lub trzech wiceprzewodniczących, 
którzy stanowią prezydium komisji. 
Z zastrzeżeniem akapitu pierwszego, w 
okresie od stycznia 2007 r. do lipca 2009 r. 
każde prezydium komisji liczy czterech 
wiceprzewodniczących.

Artykuł 182 : Prezydium komisji
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu po 
wyborze członków komisji zgodnie z art. 177, 
komisja wybiera przewodniczącego oraz, w 
odrębnych głosowaniach, jednego, dwóch lub 
trzech wiceprzewodniczących, którzy 
stanowią prezydium komisji. 
Z zastrzeżeniem akapitu pierwszego, w 
okresie od stycznia 2007 r. do lipca 2009 r. 
każde prezydium komisji liczy czterech 
wiceprzewodniczących.

Przewodniczący podkomisji z urzędu pełnią 
funkcje wiceprzewodniczący komisji, w 
której utworzone zostały podkomisje. 
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II. Możliwe odpowiedzi Komisji AFCO

Z prawnego punktu widzenia nie wydaje się, by cel wymieniony przez Komisję AFET mógł 
być w pełni osiągnięty przy zastosowaniu tej procedury dokonania wykładni, z uwagi na 
wyczerpujący charakter przepisów art. 182. W odniesieniu w bieżącej kadencji wyraźnie
przewidziano, że każde prezydium składa się z 4 wiceprzewodniczących, a w następnych 
kadencjach dopuszcza się maksymalnie 3 wiceprzewodniczących.

Po odrzuceniu rozwiązania interpretacyjnego należy zbadać inne możliwości odpowiedzi na 
wniosek Komisji AFET.

1. Pierwsza z nich polega na zmianie przepisów Regulaminu. O ile przewodniczący 
Komisji AFET zakłada możliwość zmiany art. 182, to jednak należałoby raczej 
dokonać zmian w art. 181, dotyczącym podkomisji, dodając ustęp precyzujący rolę 
przewodniczących podkomisji wewnątrz komisji „matki” i przydzielając im funkcję 
wiceprzewodniczących.

2. Druga opcja jest bardziej ostrożna. Umożliwiłaby ona częściowe rozpatrzenie 
wniosków Komisji AFET bez modyfikowania Regulaminu. To rozwiązanie 
polegałoby na zwykłym stwierdzeniu braku przepisów wyraźnie zabraniających 
przewodniczącemu komisji głównej włączenia przewodniczących podkomisji do prac 
prezydium lub zezwalania im na przewodniczenie obradom dotyczącym kwestii, 
którymi zajmują się ich podkomisje. Wydaje się więc dopuszczalne, by w praktyce 
przewodniczący komisji „matki” korzystał z uprawnień nadanych mu 
niebezpośrednio, aby zwiększyć widoczność działalności i roli przewodniczących 
podkomisji. Oczywiście, w wykonywaniu tych domyślnych uprawnień, decyzje 
przewodniczącego powinny podlegać zbadaniu przez prezydium i być przez nie 
zaaprobowane.

III. Debata prowadzona w komisji

W trakcie debaty wstępnej przeprowadzonej w komisji w dniu 26 maja 2008 r. sprawozdawca 
przedstawił dwie wymienione opcje, aby sprawdzić, która spotyka się z przychylną opinią 
komisji. Niezależnie od początkowych zamiarów, debata w dużej mierze skoncentrowała się 
na bardziej ogólnej kwestii, a mianowicie na statusie podkomisji SEDE i DROI. 
Niektórzy posłowie skorzystali z okazji, by zapytać o możliwość przekształcenia tych 
podkomisji w pełnoprawne komisje. Jednakże, jak przypomniał przewodniczący J. Leinen, 
komisja AFCO nie dysponuje żadnymi uprawnieniami w tym zakresie. Decyzje w tym 
zakresie mogłyby zostać podjęte przez Konferencję Przewodniczących, a następnie poddane 
pod glosowanie Parlamentu podczas sesji plenarnej.

Odnośnie natomiast do sprawy poruszonej we wniosku komisji AFET sprawozdawca 
ograniczy się do zaznaczenia, że debata przeprowadzona w komisji nie pozwala na 
stwierdzenie jednomyślnego poparcia dla propozycji zmiany.

IV. Wnioski

W świetle konkluzji debaty w komisji sprawozdawca zaleca przyjęcie ostrożnego podejścia, 
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uwzględniającego brak wystarczającego poparcia dla ewentualnej zmiany Regulaminu.

Ponadto mając na uwadze znaczenie równowagi politycznej, której osiągnięcie i utrzymanie 
umożliwiają obowiązujące przepisy w aktualnej formie, zmiana art. 182 lub 181 nie wydaje 
się pożądana. Za przepisami szczegółowymi dotyczącymi składu prezydium kryje się w 
rzeczywistości chęć zapewnienia we wszystkich komisjach sprawiedliwej i proporcjonalnej 
reprezentacji głównych sił politycznych obecnych w Parlamencie. Tak więc nominacja 
jednego lub więcej wiceprzewodniczących z urzędu mogłaby zaburzyć, a w każdym razie 
skomplikować dochodzenie do równowagi politycznej w poszczególnych komisjach 
parlamentarnych.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca uważa więc, że możliwe jest rozpatrzenie wniosku 
Komisji AFET bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie. Regulamin zapewnia 
przewodniczącym wszystkich komisji wystarczające pole do manewru w zakresie zarządzania 
wewnętrznymi działaniami komisji. 

W związku z tym proponuje się, by Komisja AFCO przedstawiła zgodnie z art. 201 ust. 3 
Regulaminu następującą wykładnię art. 182, ust. 1: 

„Artykuł 182 ust. 1 nie zakazuje przewodniczącemu komisji głównej włączenia 
przewodniczących podkomisji do prac prezydium lub umożliwienia im przewodniczenia 
debacie dotyczącej kwestii, którymi w szczególności zajmuje się dana podkomisja, pod 
warunkiem, że ta procedura zostanie zbadana i zaaprobowana przez prezydium.”
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