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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian w art. 47 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
„Ściślejsza współpraca między komisjami”
(2007/2016(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmian do Regulaminu B6-0461/2006,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 47

European Development Fund Ściślejsza 
współpraca między komisjami

Procedura obejmująca zaangażowane
komisje

Jeżeli Konferencja Przewodniczących 
uzna, że dana sprawa należy w prawie 
równej mierze do kompetencji dwóch 
komisji lub że różne aspekty tej samej 
sprawy wchodzą w zakres kompetencji 
dwóch różnych komisji, stosuje się art. 46 
oraz następujące postanowienia 
uzupełniające:

Jeżeli kwestia kompetencji zostaje 
poruszona przed Konferencją 
Przewodniczących zgodnie z art. 179 ust. 
2 lub art. 45, a przewodniczący 
Konferencji Przewodniczących uważa, że
dana sprawa należy w prawie równej 
mierze do kompetencji dwóch lub więcej
komisji lub że różne aspekty tej samej 
sprawy wchodzą w zakres kompetencji 
dwóch lub większej liczby różnych komisji, 
stosuje się art. 46 oraz następujące 
postanowienia uzupełniające:

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie 
przez obie komisje;

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie 
przez kompetentne komisje
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- sprawozdawca oraz sprawozdawca 
komisji opiniodawczej starają się osiągnąć 
porozumienie co do tekstów, które każdy z 
nich proponuje swojej komisji, oraz co do 
stanowisk zajmowanych wobec poprawek;

- sprawozdawca oraz sprawozdawcy 
komisji opiniodawczych informują się na 
bieżąco oraz starają się osiągnąć 
porozumienie co do tekstów, które każdy z 
nich proponuje swojej komisji, oraz co do 
stanowisk zajmowanych wobec poprawek;

- zaangażowane komisje mogą wspólnie 
określać fragmenty tekstu, które podlegają 
ich wyłącznej lub wspólnej kompetencji i 
uzgadniać szczegółowe warunki swej 
współpracy;

- komisja przedmiotowo właściwa 
przyjmuje poprawki komisji opiniodawczej 
bez głosowania, jeśli dotyczą one 
aspektów, które przewodniczący komisji 
przedmiotowo właściwej uzna, na 
podstawie załącznika VI i po konsultacji z 
przewodniczącym komisji opiniodawczej, 
za wchodzące w zakres kompetencji 
komisji opiniodawczej, oraz jeśli nie są one 
sprzeczne z innymi elementami 
sprawozdania.

- komisja przedmiotowo właściwa 
przyjmuje poprawki komisji opiniodawczej 
bez głosowania, jeśli dotyczą one 
aspektów, które przewodniczący komisji 
przedmiotowo właściwej uzna, na 
podstawie załącznika VI i po konsultacji z 
przewodniczącym komisji opiniodawczej, 
za wchodzące w zakres kompetencji 
komisji opiniodawczej, oraz jeśli nie są one 
sprzeczne z innymi elementami 
sprawozdania. 

Uzasadnienie
Proponowana zmiana obecnego sformułowania w art. 47odzwierciedla opinię większości 
posłów z Komisji Spraw Konstytucyjnych, według których przepis powinien być bardziej 
elastyczny, jednak bez wnoszenia do niego radykalnych zmian: przeprowadzenie procedury 
powinno być możliwe również wtedy, gdy więcej niż dwie komisje chcą włączyć się do 
współpracy, a szczegółowe warunki współpracy, podział zadań i uprawnień powinny ustalać 
między sobą  komisje rozważając każdy przypadek osobno.

Po zmianach art. 47 odzwierciedla podstawowe warunki powodzenia procedury, a konkretnie 
intensywną i regularną współpracę między zaangażowanymi sprawozdawcami komisji 
opiniodawczych. Aby uniknąć pomyłek z terminologią traktatów proponuje się również 
zmianę tytułu artykułu. Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi na mocy 
postanowień tytułu VII Traktatu o Unii Europejskiej.

Zdanie wprowadzające zostało zmienione, aby wyjaśnić, że kwestia, czy ściślejsza 
współpraca, której nazwa została zmieniona na procedurę z zaangażowanymi komisjami, 
powinna mieć miejsce zależy od uprawnień tych komisji. Jeśli ta kwestia wypłynie w związku 
ze sprawozdaniem legislacyjnym, należy ją rozpatrzyć zgodnie z art. 179 ust. 2; jeżeli pojawi 
się ona w kontekście sprawozdania z inicjatywy własnej komisji, rozstrzyga się ją poprzez 
procedurę zezwoleń zgodnie z art. 45 łącznie z jego wykładnią.
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UZASADNIENIE

Po debacie w Konferencji Przewodniczących Komisji prowadzącej do zorganizowania 
seminarium w Limelette1 w dniach 22 i 23 czerwca, Joseph Daul jako przewodniczący tego 
organu złożył projekt poprawek do art. 46 i 472 mających na celu przede wszystkim 
zachowanie lepszej równowagi pomiędzy zaangażowanymi komisjami, tak aby 
zagwarantować ich rzeczywistą współpracę.

Poprawka do art. 47 zawarta w niniejszym projekcie sprawozdania oraz w dużej mierze 
utrzymana w duchu tego sprawozdania ma na celu otwarcie procedury dla więcej niż dwóch 
komisji oraz uczynienie jej bardziej elastyczną. Z projektem nie zgadza się natomiast danie 
komisji opiniodawczej możliwości przedstawienia poprawek bezpośrednio na sesji plenarnej 
w przypadku, gdy nie udaje się osiągnąć porozumienia w sprawie poprawek 
kompromisowych z komisja przedmiotowo właściwą. Proponowana zmiana opiera się na 
założeniu, że już sama możliwość złożenia takich poprawek przez komisję opiniodawczą, 
jako ostateczność, będzie bodźcem do wzajemnego zainteresowania rzetelną współpracą, a 
tym samym nie będzie prowadzić do mnożenia się poprawek w Parlamencie. 

Sprawozdawca odnosi się sceptycznie do tego założenia. Należy pamiętać, że jeszcze 10 lat 
temu wszystkie komisje mogły składać poprawki do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym. 
Prowadziło to do sytuacji, w której komisje opiniodawcze systematycznie składały poprawki 
na sesji plenarnej, gdy nie udało im się osiągnąć porozumienia z komisją przedmiotowo 
właściwą. Oddanie komisji przedmiotowo właściwej ostatniego słowa miało więc na celu 
przefiltrowanie poprawek i ochronę sesji plenarnej przed zbyt dużą ich ilością.

Jeżeli rzeczywiście między komisjami biorącymi udział w procedurze ściślejszej współpracy 
pojawią się różnice nie do pogodzenia, poprawki złożone przez którąś z tych komisji, zanim 
zostaną przyjęte, i tak muszą uzyskać poparcie dużych grup politycznych. Dlatego w takich 
sytuacjach naturalnym zadaniem grup politycznych jest osiągnięcie koniecznego 
porozumienia. Można ich jednak w dużym stopniu uniknąć, jeżeli zaangażowani 
przewodniczący i sprawozdawcy dobrze pełnią swoja przewodnią rolę i w pełni współpracują. 
Nowy tiret trzeci wzięty dosłownie z propozycji Josepha Daula ma na celu umożliwienie i 
stymulowanie takiej współpracy.

Niniejszy projekt sprawozdania nie zawiera również pierwszej poprawki projektu Josepha 
Daula wprowadzającej do art. 47 ostateczny termin zgłaszania się komisji opiniodawczych. 
Sprawozdawca uważa, że taki termin nie musi być jasno wyrażony, ponieważ istnieje on już 
w sposób dorozumiany. Jeżeli chodzi o kwestię ustalenia kompetencji, która zgodnie z art. 
179 ust. 2 musi być przekazana Konferencji Przewodniczących „w terminie czterech tygodni 
roboczych od ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym skierowania sprawy do komisji”: z 
powyższego sformułowania można wnioskować, że wniosek o wyznaczenie danej komisji 
jako opiniodawczej, lub analogicznie, włączenie do ściślejszej współpracy musi zostać 
złożony przed upłynięciem tego terminu. 

  
1 Wnioski z seminarium  -„Oświadczenie z Limelette” – zostały wysłane listownie do przewodniczącego w dniu  
czerwca 2006 r. W załączniku do oświadczenia znajdują się szczegółowe propozycje zmian do art. 47.
2 Zgodnie z art. 202, dokument B6-0461/2006 z 31.8.2006
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Podobne rozumowanie stosuje się do trzeciej poprawki projektu obligującej Konferencję 
Przewodniczących do podjęcia w ciągu sześciu tygodni decyzji w sprawie wniosku o 
włączenie komisji do ściślejszej współpracy. Jeśli taki wniosek uważa się za rodzaj „sporu 
kompetencyjnego pomiędzy dwiema lub więcej komisjami stałymi” w rozumieniu art. 179 
ust. 2, co wydaje się rozsądne, obowiązuje przewidziany w tym postanowieniu termin, a więc 
wyznaczenie konkretnego terminu nie jest konieczne.
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31.8.2006

PROJEKT ZMIAN REGULAMINU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
B6-0461/2006

Projekt, zgodnie z art. 202 Regulaminu,

złożył Joseph Daul

Zmiana artykułu 46 i 47

Opinie komisji
Ściślejsza współpraca między komisjami

REGULAMIN PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 46 ustęp 1

1. W przypadku gdy komisja, której jako 
pierwszej powierzono rozpatrzenie sprawy, 
pragnie zasięgnąć opinii innej komisji lub 
jeżeli opinię w sprawie sprawozdania 
komisji rozpatrującej sprawę jako pierwsza 
pragnie wydać inna komisja, mogą one 
zwrócić się do Przewodniczącego 
Parlamentu o wyznaczenie, zgodnie z art. 
179 ust. 3, jednej z nich jako komisji 
przedmiotowo właściwej, a drugiej jako 
komisji opiniodawczej.

1. W przypadku gdy komisja, której jako 
pierwszej powierzono rozpatrzenie sprawy, 
pragnie zasięgnąć opinii innej komisji lub 
jeżeli opinię w sprawie sprawozdania 
komisji rozpatrującej sprawę jako pierwsza 
pragnie wydać inna komisja, mogą one w 
ciągu czterech tygodni od ogłoszenia 
przekazania sprawy na posiedzeniu 
plenarnym zwrócić się do 
Przewodniczącego Parlamentu o 
wyznaczenie, zgodnie z art. 179 ust. 3, 
jednej z nich jako komisji przedmiotowo 
właściwej, a drugiej jako komisji 
opiniodawczej.
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Or. fr

Uzasadnienie

Po ogłoszeniu przekazania sprawy na posiedzeniu plenarnym Komisja powinna mieć cztery 
tygodnie na wniesienie wniosku o ściślejszą współpracę. Dzięki temu można by uniknąć 
przypadków, gdy z czysto praktycznych przyczyn, w szczególności z powodu stanu 
zaawansowania prac komisji przedmiotowo właściwej, art. 47 nie może znaleźć zastosowania.

Poprawka 2
Artykuł 47 akapit -1 (nowy)

Jedna lub dwie komisje mogą złożyć 
wniosek, aby w ramach ściślejszej 
współpracy włączono je w prace nad 
sprawozdaniem komisji przedmiotowo 
właściwej, jeżeli stwierdzą, że przynajmniej 
jeden istotny element rozpatrywanej kwestii 
należy do zakresu ich kompetencji. Wnioski 
te wymagają uzasadnienia zgodnie z 
załącznikiem VI Regulaminu.

Or. fr

Uzasadnienie

Praktyka pokazała, że jeden wniosek może w niektórych przypadkach wchodzić w zakres 
kompetencji więcej niż dwóch komisji. Z drugiej strony bardzo rzadko dotyczy to więcej niż 
trzech komisji. Ponadto ograniczenie liczby komisji wynika z faktu, iż współpraca ta musi być 
efektywna.

Nowe postanowienia zobowiązują komisje do uzasadniania wniosków o ściślejszą współpracę 
zgodnie z załącznikem VI.

Poprawka 3
Artykuł 47 akapit -1 a (nowy)

Sprawę wnosi się do Konferencji 
Przewodniczących, która w ciągu sześciu 
tygodni od daty przekazania jej sprawy 
podejmuje ostateczną decyzję. Konferencja 
Przewodniczących Komisji jest o tym 
informowana i może przekazać Konferencji 
Przewodniczących swoje zalecenie.



PR\650494PL.doc PE 384.407v01-0010/12 PR\650

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższy nowy akapit przewiduje wytyczne i harmonogram dla procesu decyzyjnego.

Zgodnie z obowiązującą praktyką komisja przedmiotowo właściwa podejmuje decyzję o 
włączeniu komisji współpracującej do ściślejszej współpracy. Konferencja Przewodniczących 
wydaje decyzje jedynie na wyraźny wniosek jednej z zaangażowanych komisji. Podejmowanie 
ostatecznej decyzji powinno się jednak powierzyć Konferencji Przewodniczących, a nie 
komisji przedmiotowo właściwej.

Poprawka 4
Artykuł 47 ustęp 1

Jeżeli Konferencja Przewodniczących uzna, 
że dana sprawa należy w prawie równej 
mierze do kompetencji dwóch komisji lub że 
różne aspekty tej samej sprawy wchodzą w 
zakres kompetencji dwóch różnych komisji,
stosuje się art. 46 oraz następujące 
postanowienia uzupełniające:

Jeżeli decyzja o ściślejszej współpracy 
została wydana przez Konferencję
Przewodniczących, stosuje się art. 46 oraz 
następujące postanowienia uzupełniające:

- zaangażowane komisje mogą wspólnie 
określać fragmenty tekstu, które podlegają 
ich wyłącznej lub wspólnej kompetencji i 
uzgadniać szczegółowe warunki swej 
współpracy;

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie przez 
obie komisje;

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie przez 
obie zaangażowane komisje;

- sprawozdawca oraz sprawozdawca komisji 
opiniodawczej starają się osiągnąć 
porozumienie co do tekstów, które każdy z 
nich proponuje swojej komisji, oraz co do 
stanowisk zajmowanych wobec poprawek;

- sprawozdawca oraz sprawozdawcy 
współpracujących komisji informują się 
nawzajem na bieżąco o tekstach, które 
każdy z nich proponuje swojej komisji, oraz 
o stanowiskach zajmowanych wobec 
poprawek;

- komisja przedmiotowo właściwa przyjmuje 
poprawki komisji opiniodawczej bez 
głosowania, jeśli dotyczą one aspektów, 
które przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej uzna, na podstawie załącznika VI 
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i po konsultacji z przewodniczącym komisji 
opiniodawczej, za wchodzące w zakres 
kompetencji komisji opiniodawczej, oraz 
jeśli nie są one sprzeczne z innymi 
elementami sprawozdania.

- po głosowaniu współpracujące komisje i 
komisja przedmiotowo właściwa mogą na 
zalecenie sprawozdawcy i sprawozdawców 
komisji współpracujących zdecydować o 
wniesieniu wspólnych poprawek 
kompromisowych na posiedzeniu 
plenarnym;
- w razie niezastosowania procedury 
opisanej w tiret czwartym lub w razie 
utrzymywania się braku porozumienia 
między zaangażowanymi komisjami, 
komisja współpracująca może poprzez 
zastosowanie odstępstwa od postanowień 
art. 150 ust. 1 ponownie wnieść na 
posiedzeniu plenarnym poprawki, które 
należą do jej kompetencji i które zostały 
przedstawione wcześniej komisji 
przedmiotowo właściwej i przez nią 
odrzucone.

Or. fr

Uzasadnienie

(Część wprowadzająca) Takie brzmienie poprawki wskazuje, że Konferencja 
Przewodniczących może w celu rozwiązania konfliktu kompetencji narzucić procedurę 
ściślejszej współpracy.

(Tiret -1 nowe) Takie brzmienie zachęca komisje do określania współpracy i umożliwia im 
uzgadnianie warunków przejmowania poprawek komisji współpracujących (ewentualnie 
nawet bez głosowania w komisji przedmiotowo właściwej).

(Tiret 2) To ulepszone i bardziej zbliżone do realiów sformułowanie tiret stanowi, że 
zaangażowane komisje są zobowiązane do wzajemnej wymiany wszystkich istotnych 
informacji, aby zagwarantować rzeczywistą współpracę.

(Tiret 3 a nowe) Ze zmiany tej wynika korzyść polegająca na wzmocnieniu pozycji komisji 
włączonej do współpracy w ciągu całej procedury, przez co powstanie wzajemna motywacja 
do rzeczywistej współpracy. Komisja przedmiotowo właściwa mogłaby głosować nad 
wszystkimi poprawkami i nie byłaby zobowiązana do przejmowania bez głosowania 
wszystkich poprawek komisji współpracującej. Natomiast ta ostatnia mogłaby ponownie 
wnosić na posiedzeniu plenarnym należące do jej kompetencji poprawki odrzucone przez 
komisję przedmiotowo właściwą. Obu komisjom zależałoby na osiągnięciu szybkiego 
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porozumienia w celu uniknięcia podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym, na którym 
sprawa wymyka się z pod ich kontroli.

(Tiret 3 b nowe) Przy tym rozwiązaniu zgromadzenie plenarne miałoby jednak w przypadku 
utrzymującego się braku porozumienia prawdziwy wybór między przeciwnymi stanowiskami.
Dzięki możliwości wnoszenia poprawek kompromisowych na posiedzeniu plenarnym komisje 
miałby, w przypadku niepowodzenia wszelkich innych prób, ostatnią szansę na osiągnięcie 
porozumienia przed podjęciem decyzji przez zgromadzenie plenarne.

N.B.: Pozostałe artykuły Regulaminu (w szczególności art. 150 i 155) powinny zostać 
zmodyfikowane w celu dostosowania do nowych postanowień.
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