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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego między Parlamentem 
Europejskim a Komisją Europejską
(◄(2005/...►(ACI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art.10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Deklarację nr 
3 załączoną do aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej, na której uchwalono 
Traktat z Nicei,

– uwzględniając art. III-397 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim a Komisją z dnia 5 lipca 2000 r.1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie mianowania nowej 
Komisji2,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia ...,

– uwzględniając pismo swojego Przewodniczącego z dnia ...,

– uwzględniając projekt porozumienia ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a Komisją (dalej zwany „porozumieniem”),

– uwzględniając art. 24 ust. 3 i art. 120 Regulaminu oraz punkt XVIII ust. 4 załącznika VI 
Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2005),

A mając na uwadze, że pogłębianie demokracji w Unii Europejskiej, o czym świadczy w 
szczególności podpisanie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, wymaga 
zacieśnienia stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją oraz ściślejszej 
kontroli parlamentarnej działania władzy wykonawczej,

B. mając na uwadze, że proces zatwierdzenia obecnej Komisji wzmocnił demokratyczną 
prawomocność systemu instytucyjnego Unii oraz podkreślił polityczny wymiar stosunków 
między dwoma instytucjami,

C. mając na uwadze, że przedstawione mu nowe Porozumienie odzwierciedla tę ewolucję,

D. mając na uwadze, że niniejsze Porozumienie wymaga niżej podanych wyjaśnień,

E. mając na uwadze, że ze względu na przebieg negocjacji, które doprowadziły do 
porozumienia politycznego, ważne jest, żeby ulepszyć na przyszłość wewnętrzne 

  
1 Dz.U. C 121 z dn. 24.4.01, str. 122.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2004)0063
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mechanizmy negocjacji porozumień międzyinstytucyjnych, tak aby ich rozpatrywanie 
przez kompetentne komisje nabrało pełni sensu,

1. wyraża zadowolenie ze wzmocnienia spójności i uproszczenia struktury oraz 
wprowadzenia do projektu nowego porozumienia następujących, pozytywnych punktów:

a) nowe postanowienia odnośnie ewentualnego konfliktu interesów (art.2);

b) uzgodnienia na wypadek zastąpienia członka komisji w trakcie jej kadencji (artykuł 
4);

c) zapewnienie o ujawnieniu wszystkich istotnych informacji przez desygnowanych 
komisarzy w związku z procedurą zatwierdzenia Komisji (artykuł 7);

d) prowadzenie regularnego dialogu na najwyższym szczeblu między Przewodniczącym 
Komisji a Konferencją Przewodniczących (artykuł 10);

e) wspólne określenie inicjatyw i projektów o szczególnym znaczeniu na podstawie 
programu legislacyjnego i prac Komisji oraz wieloletniego programu 
międzyinstytucyjnego a także zapewnienie o informowaniu Parlamentu, na równi z 
Radą, o wszystkich działaniach Komisji (artykuły 8 i 12);

f) ulepszenie informacji udzielanych przez Komisję na temat zastosowania się do 
wniosków i uwzględnienia stanowisk Parlament (artykuły 14 i 31);

g) publiczne podawanie istotnych wiadomości dotyczących grup ekspertów Komisji 
(artykuł 16), bez uszczerbku dla uwzględnienia ust. 2 niniejszej decyzji;

h) zatwierdzenie postanowień dotyczących uczestnictwa Parlamentu w spotkaniach 
międzynarodowych oraz nowych, specjalnych odwołań do spotkań dawców pomocy 
pieniężnej oraz w zakresie obserwowania wyborów (artykuły 19 - 25), bez uszczerbku 
dla wniosku zapisanego w ust. 4 niniejszej decyzji;

i) wprowadzenie do porozumienia (artykuł 35) zobowiązań podjętych przez Komisję w 
ramach środków wykonawczych odnoszących się do sektora bankowości, ubezpieczeń 
i papierów wartościowych („procedura Lamfalussy´ego”) oraz porozumienia między 
Parlamentem Europejskim a Komisją, w sprawie sposobów stosowania decyzji 
„komitologii” 1, bez uszczerbku uwag zawartych w ust. 3 niniejszej decyzji;

j) zobowiązania podjęte w zakresie udziału Komisji w pracach Parlamentu (artykuły 37 -
39);

k) włączenie klauzuli w sprawie nowelizacji porozumienia (artykuł 43) wraz z wejściem 
w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy;

  
1 Decyzja Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999, określająca sposoby wykonywania kompetencji 

wykonawczych nadanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.99, str. 23).
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2. podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do pełnej przejrzystości w odniesieniu do składu i 
działań grup ekspertów Komisji (artykuł 16 porozumienia) i wnosi do Komisji o 
stosowania porozumienia w tym duchu;

3. wzywa Komisję, w kontekście wdrażania artykułu 35 postanowienia, do stosowania 
postanowień decyzji 1999/468/WE, uwzględniając charakter projektu nowej decyzji 
przedstawionego przez nią dnia 11 grudnia 2002 r.(COM(2002)0719);

4. wnosi do Komisji, odnośnie uczestnictwa delegacji w spotkaniach i innych negocjacjach 
międzynarodowych, o systematyczne popieranie w Radzie wniosków złożonych w celu 
zapewnienia członkom tych delegacji możliwości uczestniczenia w wewnętrznych 
posiedzeniach koordynacyjnych Unii Europejskiej, uznając za oczywiste własne 
zobowiązanie do zachowania właściwej tym posiedzeniom poufności;

5. zatwierdza porozumienie załączone do niniejszej decyzji;

6. postanawia, że porozumienie to zostanie załączone do Regulaminu i zastapi załączniki 
XIII i XIV;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z 
załącznikiem do Komisji i Rady, a także do parlamentów Państw Członkowskich.
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