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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 69b (*)
1. Posłom udostępniane są następujące 
dokumenty:
(a) projekt budżetu przedstawiany przez 
Komisję;
(b) sprawozdanie Rady z obrad nad 
projektem budżetu;
(c) stanowisko Rady w sprawie projektu 
budżetu przyjęte zgodnie z art. 314 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;
(d) wspólny projekt komitetu 
pojednawczego;
(e) 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
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wnosi drobne zmiany do projektu sprawozdania: skreślone zostały 
odniesienia do artykułów Traktatu EWEA, ponieważ zostaną one uchylone na mocy art. 5 
protokołu 2 zmieniającego Traktat EWEA. Ponadto proponuje się zastąpienie obecnego 
wyrażenia „drukowane i doręczane” sformułowaniem „posłom udostępniane są”, które 
wydaje się bardziej odpowiednie z uwagi na charakter i rozmiar niektórych dokumentów.

Poprawka 2

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 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
2. Delegacja reprezentująca Parlament na 
posiedzeniach komitetu pojednawczego w 
procedurze budżetowej składa się z takiej 
samej liczby członków co delegacja Rady.
3. 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.
4. Zastosowanie mają art. 64 ust. 2, 4, 5, 7 
i 8.
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5. W przypadku osiągnięcia przez komitet 
pojednawczy porozumienia w sprawie 
wspólnego projektu sprawa zostaje 
wpisana do porządku dziennego 
posiedzenia plenarnego Parlamentu, które 
odbędzie się w terminie czternastu dni od 
daty porozumienia. Stosuje się art. 65 ust. 
2 i 3.
6. Wspólny projekt stanowi jako całość 
przedmiot jednego głosowania. 
Głosowanie jest imienne. Wspólny projekt 
uznaje się za zatwierdzony, o ile nie 
zostanie on odrzucony większością głosów 
ogólnej liczby posłów wchodzących w 
skład Parlamentu. 
7. Jeżeli Parlament zatwierdzi wspólny 
projekt, natomiast Rada go odrzuci, 
komisja przedmiotowo właściwa może 
złożyć niektóre lub wszystkie poprawki 
Parlamentu do stanowiska Rady do 
potwierdzenia zgodnie z art. 314 ust. 7 
lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
Głosowanie w sprawie potwierdzenia 
zostaje wpisane do porządku dziennego 
posiedzenia plenarnego Parlamentu, które 
odbędzie się w terminie czternastu dni od 
daty powiadomienia przez Radę o 
odrzuceniu przez nią wspólnego projektu.
Poprawki uznaje się za potwierdzone, 
jeżeli zostaną one przyjęte większością 
głosów posłów wchodzących w skład 
Parlamentu i trzech piątych oddanych 
głosów.

Or. en

Uzasadnienie

Odnosząc się do „wniosku w sprawie odrzucenia” wspólnego projektu w projekcie 
sprawozdania, niepotrzebnie stwierdzono, że może odbyć się tylko jedno głosowanie nad 
tekstem jako całością. Ponadto z uwagi na szczególną większość wymaganą do odrzucenia 
wspólnego projektu, rozpatrywanie głosowania nad tekstem jako całością równolegle do 
głosowania nad ewentualnym wnioskiem w sprawie odrzucenia byłoby dezorientujące. 
Konieczne jest również rozważenie potrzeby reagowania przez PE na ewentualne odrzucenie 
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wspólnego projektu przez samą Radę w ciągu 14 dni oraz przypomnienie warunków, na 
jakich poprawki uznaje się za potwierdzone. 

Poprawka 3

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

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 69h (*)
Rozmowy trójstronne w sprawach 

finansowych
Przewodniczący uczestniczy w 
regularnych spotkaniach 
przewodniczących Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji 
zwoływanych z inicjatywy Komisji w 
ramach procedur budżetowych, o których 
mowa w części szóstej tytuł II TFUE. 
Przewodniczący podejmuje wszelkie 
środki niezbędne do popierania 
konsultacji i zbliżania stanowisk instytucji 
w celu ułatwienia wdrożenia procedur, o 
których mowa powyżej.
Przewodniczący Parlamentu może 
powierzyć to zadanie 
wiceprzewodniczącemu mającemu 
doświadczenie w kwestiach budżetowych 
lub przewodniczącemu komisji właściwej 
dla spraw budżetowych.

Or. en

Uzasadnienie
Nowy artykuł zaproponowany w projekcie sprawozdania będzie miał zastosowanie do 
wszystkich procedur dotyczących kwestii finansowych wymienionych w części szóstej tytuł II 
TFUE (wyrażenie preferowane niż „niniejszego rozdziału”), a nie jedynie do rocznej 
procedury budżetowej; jako taki, niniejszy artykuł należy umieścić w końcowej części tytułu, a 
nie pośród artykułów dotyczących rocznej procedury budżetowej.
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