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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 204a 
dotyczącego „Sprostowań”
(2005/2041 (REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego z dnia 10 marca 2005 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

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

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi 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 204a (nowy)

Sprostowania

1. W przypadku wystąpienia błędu w 
dokumencie przyjętym przez Parlament 
przewodniczący przekazuje projekt 
sprostowania komisji przedmiotowo 
właściwej. 
2. W przypadku wystąpienia błędu w 
dokumencie przyjętym przez Parlament i 
uzgodnionym z innymi instytucjami, przed 
postąpieniem zgodnie z procedurą podaną 
w ust. 1 przewodniczący występuje do tych 
instytucji o udzielenie zgody na 
wprowadzenie koniecznych poprawek.
3. Komisja przedmiotowo właściwa 
sprawdza projekt sprostowania i 
przekazuje go Parlamentowi w razie 
stwierdzenia wystąpienia błędu, który 
można skorygować w proponowany 
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sposób.
4. Sprostowanie zostaje ogłoszone na 
następnej sesji miesięcznej. Uważane jest 
ono za zatwierdzone, chyba że nie później 
niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa 
polityczna lub co najmniej czterdziestu 
posłów wystąpi o poddanie go pod 
głosowanie. Jeżeli sprostowanie nie 
zostanie zatwierdzone, wraca do komisji 
przedmiotowo właściwej, która może 
zaproponować zmienione sprostowanie 
albo zamknąć postępowanie. 
5. Zatwierdzone sprostowania 
publikowane są w ten sam sposób jak 
dokument, którego dotyczą. Stosuje się 
odpowiednio art. 66 ust. 3 oraz art. 67 i 
68.



PR\653981PL.doc 5/6 PE 384.619v01-00

PL

UZASADNIENIE

1. Kontekst

Już przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 r. Komisję Spraw 
Konstytucyjnych poproszono o zbadanie, czy należałoby wprowadzić do Regulaminu 
przepisy dotyczące weryfikacji prawno-lingwistycznej tekstów wobec zamiaru przyjęcia tych 
dokumentów w drodze współdecyzji w pierwszym czytaniu oraz przepisy dotyczące procedur 
wewnętrznych odnoszących się do sprostowań w kontekście procedur współdecyzji.1

Komisji przedstawiono projekt sprawozdania dotyczącego pierwszej kwestii, z propozycją 
uwzględnienia ewentualnego odroczenia w takiej sytuacji głosowania końcowego. Projekt 
sprawozdania nie został na czas poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i dlatego 
uległ przedawnieniu2.

Rok później komisji znowu przekazano te same dwa pytania3.

Ponieważ zagadnieniem weryfikacji prawno-lingwistycznej tekstów w kontekście procedury 
współdecyzji zajmowano się już w ramach prac nad wspólną deklaracją Parlamentu, Rady i 
Komisji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowania 
procedury współdecyzji4 i to porozumienie międzyinstytucjonalne miało być tak czy inaczej 
zmienione, Komisja Spraw Konstytucyjnych postanowiła wstrzymać się ze zbadaniem 
ewentualnych zmian Regulaminu w oczekiwaniu na wyniki negocjacji.

Jako że negocjacje te przyniosły bardziej szczegółowe ustalenia odnośnie do prawno-
lingwistycznej ostatecznej edycji tekstów uzgodnionych w pierwszym lub drugim czytaniu 
albo w drodze procedury pojednawczej,5

pierwszą kwestię pierwotnie przekazaną komisji można uznać za załatwioną i przynajmniej 
jak na razie niewymagającą wprowadzania zmian w Regulaminie. Sprawozdanie to dotyczy 
zatem jedynie drugiej kwestii, dotyczącej ustanowienia przepisów w sprawie wprowadzania 
sprostowań. W odróżnieniu od Rady Parlament jak dotąd nie posiada żadnych przepisów w 
tej sprawie.6

2. Proponowany przepis

Nawet przy dokładaniu przez służby największej staranności w działania Parlamentu mogą 
wkraść się błędy. W działaniach legislacyjnych Unii należy to przypisać głównie 

  
1 Pismo przewodniczącego Pata Coxa do przewodniczącego Giorgia Napolitano, znak 201539, z dnia 11 marca 
2004 r.
2 Projekt sprawozdania 2004/2027(REG) z dnia 31 marca 2004 r., sprawozdawca Richard Corbett.
3 Pismo przewodniczącego J. Borrella Fontellesa, znak 201364, do przewodniczącego J. Leinena, z dnia 10 
marca 2005 r.
4 Dz.U. C 148 z 28.5.1999, str. 1.
5 Zob. tekst będący wynikiem posiedzenia na szczeblu politycznym w dniu 13 grudnia 2006 r., czekający na 
zatwierdzenie przez Konferencję Przewodniczących, punkty IV. 2. do 6.
6 W zbiorze wzorcowych aktów prawnych, które ma przyjąć Rada Unii Europejskiej, Rada posiada wzory 
sporządzania sprostowań.
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koniecznemu pośpiechowi, udziałowi co najmniej trzech instytucji oraz wielości języków. 
Nie można zatem zaprzeczyć potrzebie wprowadzenia właściwych i prawnie uzasadnionych 
procedur korekty błędów. Trybunał Sprawiedliwości uznał w niedawno wydanym orzeczeniu 
dopuszczalność konieczności sprostowań1.

Proponowany nowy przepis wprowadzany do Regulaminu ma na celu wypełnienie tej luki. 
Jest on sformułowany szeroko, aby objąć nim wszystkie rodzaje mniej lub bardziej 
oczywistych błędów, czysto formalnych lub lingwistycznych, występujących jedynie w 
niektórych wersjach językowych, albo o charakterze mniej lub bardziej merytorycznym. 
Proponowany nowy przepis dotyczy tych procedur legislacyjnych, w których potrzeba 
istnienia możliwości dokonywania sprostowań jest najbardziej widoczna, ale obejmuje 
również pozalegislacyjną działalność Parlamentu oraz zawieranie porozumień 
międzyinstytucjonalnych.

Proponuje się rozdzielenie procesu prowadzącego do przyjęcia sprostowania między 
przewodniczącego Parlamentu, komisję odpowiedzialną za tekst, w którym wykryto błąd oraz 
Parlament na szczeblu plenarnym.

Przewodniczący odpowiada za zapewnienie właściwego przeprowadzenia obrad Parlamentu i 
przyjęcia dokumentów zgodnie z Regulaminem (art. 19). W procedurach legislacyjnych 
przyjętych według procedury współdecyzji Parlamentu i Rady przewodniczący jest ponadto 
odpowiedzialny za sprawdzenie tekstów uzgodnionych z Radą w celu wspólnego ich 
przyjęcia (art. 66) oraz za ich podpisanie wraz z urzędującym przewodniczącym Rady przed 
publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przewodniczący - przy wsparciu ze 
strony sekretarza generalnego - znajduje się zatem na najlepszej pozycji w strukturze 
Parlamentu do wszczęcia procedury korekty błędu.

Jednak dla przejrzystości i odpowiedzialności politycznej organ polityczny, który stworzył 
dany dokument, czyli „komisja przedmiotowo właściwa”, musi być w to dostatecznie 
zaangażowany. Będzie on musiał ocenić rodzaj błędu oraz możliwość dokonania jego korekty 
w proponowany sposób. W pewnych przypadkach może on nawet dojść do wniosku, że nie 
jest to sprawa sprostowania, ale formalnego wniosku legislacyjnego Komisji. 

Aby zapewnić ponoszenie odpowiedzialności przed Parlamentem jako instytucją musi istnieć 
jakaś forma potwierdzenia sprostowania na szczeblu plenarnym. Konieczność ta musi być 
zrównoważona przez wymóg nieprzeciążania porządku dziennego Parlamentu, a mianowicie 
jego tury głosowań. Zaproponowane tu rozwiązanie stosowane jest w podobnej formie w 
innych przypadkach objętych Regulaminem, jak na przykład wybory członków komisji (art. 
177 ust. 3) lub dokonywanie wykładni dotyczących Regulaminu (art. 201).

  
1 Orzeczenie Trybunału z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-380/03, Federalna Republika Niemiec przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, ust. 126 i 127.


