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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmiany w art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie stosowania lub wykładni Regulaminu
(2006/2192(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmian do Regulaminu B6-0166/2006,

– 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 201 ustęp 1

1. W przypadku wątpliwości dotyczących 
stosowania lub wykładni niniejszego 
Regulaminu, Przewodniczący może 
przekazać kwestię właściwej komisji do 
rozpatrzenia, nie naruszając wcześniej 
podjętych decyzji w tym zakresie.

1. W przypadku wątpliwości dotyczących 
stosowania lub wykładni niniejszego 
Regulaminu, przewodniczący może 
przekazać kwestię właściwej komisji do 
rozpatrzenia.  

W przypadku zgłoszenia wniosku w 
sprawie przestrzegania Regulaminu na 
podstawie art. 166, Przewodniczący może 
również przekazać tę kwestię właściwej 
komisji.

Przewodniczący komisji parlamentarnych 
mogą tego dokonać w przypadku 
pojawienia się takich wątpliwości w 
trakcie prac komisji oraz gdy wątpliwości 
te dotyczą ich prac.
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UZASADNIENIE

Przewodniczący Komisji Prawnej, Guiseppe Gargani, wniósł dnia 9 marca 2006 r. propozycję 
zmiany art. 201: Stosowanie Regulaminu, w celu umożliwienia przewodniczącym komisji 
parlamentarnych zwrócenia się w określonych okolicznościach w kwestiach dotyczących 
wykładni Regulaminu do komisji właściwej w zakresie Regulaminu o uzyskanie dobrze 
umotywowanej wskazówki na przyszłość. Do tej pory takim prawem dysponował wyłącznie 
przewodniczący Parlamentu. 

Jak słusznie zwraca uwagę G. Gargani, przewodniczący komisji parlamentarnych w trakcie 
pełnienia swych obowiązków nieustannie zobowiązani są do stosowania, a tym samym 
interpretowania Regulaminu. Częściowo sytuację tą odzwierciedla art. 189, który wymienia 
szereg artykułów Regulaminu dotyczących posiedzeń plenarnych, które to artykuły mają 
zastosowanie do posiedzeń komisji. Jedno z postanowień, które wymienia się jako mające 
zastosowanie do posiedzeń komisji, mianowicie art. 166 ust. 5, już teraz udziela 
przewodniczącemu komisji parlamentarnej możliwości zgłoszenia wniosku w sprawie 
przestrzegania Regulaminu do właściwej komisji. Jednak możliwość ta ogranicza się do 
kwestii mających związek z posiedzeniami komisji, podczas gdy potrzeba sprecyzowania 
Regulaminu często pojawia się w związku z innymi kwestiami, takimi jak np. współpraca 
komisji parlamentarnych poszczególne role Parlamentu na etapie posiedzenia plenarnego oraz 
komisji parlamentarnych, itp.

Właściwym rozwianiem tego problemu wydaje się wniesienie zmiany do art. 201 
Regulaminu, dzięki której przewodniczący komisji parlamentarnych uzyskają bardziej ogólne 
prawo dochodzenia wykładni Regulaminu. Prawo to ograniczone byłoby do kwestii, 
pojawiających się w trakcie prac komisji oraz związanych z nimi. Nie poddaje się w 
wątpliwość ogólnego prawa przewodniczącego Parlamentu, wynikającego z tego artykułu.

Przy tej okazji można by pod dwoma względami poprawić sformułowanie art. 201:

Obecny drugi akapit ust. 1 mógłby zostać usunięty, gdyż powtarza on dokładnie (co do 
przedmiotu i skutku) postanowienia art. 166 ust. 5 trzecie zdanie.

Zwrot „nie naruszając wcześniej podjętych decyzji w tym zakresie” nie wydaje się konieczny, 
gdyż rozumie się samo przez się, że ważność poprzednich decyzji podjętych przez 
przewodniczącego PE przy stosowaniu Regulaminu nie doznała uszczerbku za sprawą później 
podanej wykładni. Ideę tę wyraża ust. 6 tego samego artykułu w następujący słowach:   
„Wykładnie te stanowią precedensy dla przyszłego stosowania i wykładni artykułów, których 
dotyczą.” (podkreślenie autora).
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PROJEKT ZMIAN REGULAMINU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
B6-0166/2006

Projekt, zgodnie z art. 202 Regulaminu,

złożył Giuseppe Gargani

Zmiana artykułu 201

REGULAMIN PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 201 (nowy ustęp 1 a)

1 a. Przewodniczący komisji mogą 
przekazać właściwej komisji kwestie 
dotyczące wykładni Regulaminu, które 
wystąpią w ramach wykonywania 
kompetencji przyznanych komisjom przez 
Regulamin.

Or. fr

Uzasadnienie
Wykonując swoje obowiązki, przewodniczący komisji i delegacji mają za zadanie stosować i 
interpretować Regulamin. Dlatego też należy im dać możliwość przekazywania właściwej 
instancji, a mianowicie Komisji Spraw Konstytucyjnych, kwestii, które mogą wystąpić w 
ramach wykonywania przez komisje i delegacje kompetencji przyznanych im przez Regulamin.
Środek taki przyczyniłby się do zachowania jednolitego stosowania Regulaminu i do 
zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego w wewnętrznym porządku normatywnym 
Parlamentu.

Skądinąd precedens do niniejszej propozycji znajduje się w art. 166 Regulaminu; który 
zgodnie z art. 186 stosuje się do posiedzeń komisji. Artykuł ten, dotyczący właśnie odwołań do 
Regulaminu, stanowi w ust. 5, że „przewodniczący może przedstawić sprawę właściwej 
komisji”.
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