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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowania 
procedury współdecyzji
(2005/2125(ACI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając artykuł 251 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską,

– uwzględniając rezolucję z 5 maja 1999 r. w sprawie Wspólnej deklaracji w sprawie zasad 
dotyczących praktycznego stosowania nowej procedury współdecyzji1,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z 8 marca 2007 r.,

– uwzględniając projekt zmienionej Wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących 
praktycznego stosowania procedury współdecyzji (zwanej dalej „zmienioną deklaracją”),

– uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu oraz pkt XVIII ust. 4 Załącznika VI do 
Regulaminu,

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

A. mając na uwadze, że ciągłe poszerzanie zakresu zastosowania procedury współdecyzji 
zwiększa jej znaczenie w procesie stanowienia prawa UE i prowadzi do zmiany 
charakteru stosunków międzyinstytucjonalnych między Parlamentem, Radą i Komisją,

B. mając na uwadze, że Parlament, Rada i Komisja podejmują starania o uczynienie procesu 
stanowienia prawa UE przejrzystszym, lepiej skoordynowanym, skuteczniejszym 
i bardziej demokratycznym,

C. mając na uwadze, że chociaż Wspólna deklaracja w sprawie zasad dotyczących 
praktycznego stosowania procedury współdecyzji z 1999 r. dowiodła swojej wartości, 
niektóre zaszłe w czasie praktyczne zmiany w jej stosowaniu wykazały potrzebę 
dokonania pewnych poprawek,

D. mając na uwadze, że rozszerzenia Unii Europejskiej zrodziły wyzwania w zakresie 
usprawniania procedur i optymalizacji zasobów,

E. mając na uwadze, że zmieniona deklaracja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom 
i umożliwia konstruktywny i elastyczny rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej 
w przyszłości,

F. mając na uwadze, że porozumienia międzyinstytucjonalne i porozumienia ramowe 
wywołują istotne skutki oraz mając na uwadze, że z tego względu zasadnicze znaczenie 
ma zgromadzenie wszystkich istniejących porozumień i opublikowanie ich jako 
załącznika do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, tak aby ułatwić do nich dostęp 
i zagwarantować przejrzystość,

  
1 Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 229.
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1. ponownie potwierdza swoje przywiązanie do zasad przejrzystości, demokratycznej 
kontroli i skuteczności oraz potrzebę skupienia się na uproszczeniu procesu stanowienia 
prawa UE przy jednoczesnym poszanowaniu porządku prawnego Unii,

2. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną deklarację, która ulepsza zarówno strukturę, jak 
i treść deklaracji z 1999 r. przez dodanie wielu istotnych postanowień dostosowujących 
dokument do istniejącej najlepszej praktyki i zmierzających do wzmocnienia współpracy 
trzech instytucji, co ma na celu poprawienie skuteczności i jakości prawodawstwa UE;

3. w szczególności z zadowoleniem przyjmuje następujące poprawki zawarte w zmienionej 
deklaracji:

(a) nowe przepisy dotyczące obecności przedstawicieli prezydencji Rady na 
posiedzeniach komisji parlamentarnych oraz dotyczące wniosków o udzielenie 
informacji o stanowisku Rady, co razem składa się na krok naprzód ku realizacji celu 
usprawnienia dialogu między dwiema władzami legislacyjnymi;

(b) uznanie praktyki doprowadzania do zawarcia porozumień osiągniętych w trakcie 
nieformalnych negocjacji między instytucjami w drodze wymiany pism,

(c) potwierdzenie zasady, że w odniesieniu do weryfikacji prawno-lingwistycznej służby 
Parlamentu i Rady współpracują na równych prawach;

(d) porozumienie w kwestii zorganizowania, na ile to możliwe, wspólnej ceremonii 
podpisania istotnych uzgodnionych tekstów w obecności środków masowego 
przekazu, jak również wydawania wspólnych komunikatów prasowych i organizacji 
wspólnych konferencji prasowych dla ogłoszenia pomyślnego zakończenia prac;

4. jest przekonany, że zmieniona deklaracja nadal będzie zwiększała przejrzystość 
i odpowiedzialność publiczną za prace prawodawcze w procedurze współdecyzji;

5. zatwierdza zmienioną deklarację załączoną do niniejszej decyzji i postanawia załączyć 
zmienioną deklarację do Regulaminu; wzywa do opublikowania zmienionej deklaracji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania Radzie i Komisji niniejszej 
decyzji wraz z załącznikiem.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Projekt zmienionej wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących praktycznego 
stosowania procedury współdecyzji jest trzecim porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
w tej sprawie zawieranym między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. 

Od wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego w dniu 1 lipca 1987 r., który wprowadził 
procedurę współpracy, rola prawodawcza Parlamentu stale wzrastała, a jego stosunki 
z innymi instytucjami coraz bardziej się zacieśniały.

Po wprowadzeniu w 1993 r. procedury współdecyzji w traktacie z Maastricht wynegocjowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne, które doprecyzowało funkcjonowanie komitetu 
pojednawczego, lecz nie objęło innych aspektów współdecyzji.

Traktat amsterdamski, który wszedł w życie w 1999 r., dokonał dalszych zmian poprzez 
znaczne zwiększenie liczby dziedzin objętych zastosowaniem procedury współdecyzji, jak 
również przez reformę pierwotnej procedury współdecyzji, w szczególności przewidując 
możliwość zawarcia porozumienia między Parlamentem i Radą w pierwszym czytaniu, 
a także usprawniając dalsze etapy procedury.

W następstwie traktatu amsterdamskiego w 1999 r. zawarto nowe porozumienie 
międzyinstytucjonalne – Wspólną deklarację w sprawie zasad dotyczących praktycznego 
stosowania nowej procedury współdecyzji. Wspólna deklaracja dowiodła swej wartości, 
jednak niektóre zaszłe w czasie praktyczne zmiany w jej stosowaniu wykazały potrzebę 
dokonania pewnych poprawek.

W dniu 30 czerwca 2005 r. Konferencja Przewodniczących wyznaczyła posłów Alejo 
Vidal-Quadrasa, Antoniosa Trakatellisa, Dagmar Roth-Behrendt, Josepha Daula i Jo Leinena 
na przedstawicieli Parlamentu w negocjacjach dotyczących zmiany Wspólnej deklaracji 
w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowania procedury współdecyzji.

Prace nad zmianą w postaci szeregu spotkań trzech instytucji na szczeblu politycznym 
i administracyjnym rozpoczęły się w grudniu 2005 r. Stanowiska zarówno Rady, jak i Komisji 
uległy stopniowo znacznej zmianie, co umożliwiło osiągnięcie kompromisu z Parlamentem. 
Ostateczne porozumienie osiągnięto 13 grudnia 2006 r., zaś Konferencja Przewodniczących 
zatwierdziła je na posiedzeniu w dniu 8 marca 2007 r. .

Zaproponowana zmieniona deklaracja poprawi funkcjonowanie współdecyzji i przyczyni się 
do ułatwienia przyszłej współpracy międzyinstytucjonalnej w konstruktywny i elastyczny 
sposób. Tekst deklaracji został dostosowany do praktycznej ewolucji procedury współdecyzji 
i pozostaje w zgodzie ze staraniami Parlamentu, Rady i Komisji o uczynienie procesu 
stanowienia prawa UE przejrzystszym, lepiej skoordynowanym, skuteczniejszym i bardziej 
demokratycznym.

Ocena dokumentu
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Struktura dokumentu została ulepszona i obecnie dostarcza użytecznych dodatkowych 
wyjaśnień opartych na podstawowych zasadach poprzedniej wersji z 1999 r., co oznacza krok 
naprzód we współpracy międzyinstytucjonalnej.

SEKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OGÓLNYCH:

Nowa sekcja dotycząca zasad ogólnych określa zakres, cele i podstawowe zasady deklaracji 
oraz zastępuje starą „preambułę”, dlatego nowy tytuł lepiej odzwierciedla poszerzoną treść 
tego działu. Zmieniony tekst deklaracji z 1999 r. odzwierciedla praktyczną ewolucję 
współpracy międzyinstytucjonalnej w procedurze współdecyzji, co ujmuje brzmienie sekcji 
wprowadzającej.

Odniesienie do Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 
prawa (PMI), której uzupełnieniem jest Wspólna deklaracja w sprawie zasad dotyczących 
praktycznego stosowania procedury współdecyzji, oznacza kolejne ulepszenie starego tekstu, 
gdyż ponownie potwierdza ono przywiązanie instytucji do zasad przejrzystości, 
demokratycznej kontroli i skuteczności oraz potrzebę skupienia się na uproszczeniu 
wniosków legislacyjnych, przy czym działania te muszą pozostawać w zgodzie 
ze wspólnotowym dorobkiem prawnym (ust. 3).

Co istotne, dodatkowo podkreślono w tekście deklaracji wagę uzgodnienia stanowisk trzech 
instytucji na wczesnym etapie procedury z myślą o poprawie skuteczności procesu 
podejmowania decyzji (ust. 4).

Ustępy dotyczące kontaktów międzyinstytucjonalnych i koordynacji harmonogramów prac 
przeniesiono z sekcji dotyczącej pierwszego czytania do sekcji dotyczącej zasad ogólnych, co 
wynikało z wzięcia pod uwagę faktu, że ich postanowienia powinno się stosować na 
wszystkich etapach procedury współdecyzji (ust. 5).

Ustalenie orientacyjnego harmonogramu dla różnych etapów procedury, proponowane 
w nowym ustępie deklaracji, wpisuje się w ogólny cel poprawienia skuteczności i wydajności 
czasowej procesu decyzyjnego, a został już ujęty w PMI w sprawie lepszego stanowienia 
prawa (ust. 6).

Zmieniony tekst wyraźnie odnosi się do posiedzeń trójstronnych, aby potwierdzić ich 
praktyczną wartość w poszukiwaniu porozumienia na wczesnych etapach współdecyzji 
i zachęcić do ich dalszego wykorzystywania. Nowa deklaracja ustanawia wytyczne dla ich 
organizacji i zaleca ogłaszanie ich z wyprzedzeniem (ust. 7, 8 i 9).

Nowy ustęp, dotyczący obecności prezydencji Rady na posiedzeniach komisji 
parlamentarnych oraz wniosków o uzyskanie informacji w sprawie stanowiska Rady, stanowi 
pierwszy krok ku wyznaczonemu przez Parlament celowi poprawy dialogu między dwiema 
władzami legislacyjnymi (ust. 10). Wprawdzie nie idzie tak daleko, jak pierwotny projekt 
Parlamentu, jednak jest do zaakceptowania jako część całościowego kompromisu z uwagi na 
pewną poprawę w stosunku do PMI w sprawie lepszego stanowienia prawa.

PIERWSZE CZYTANIE:



PR\657811PL.doc PE 386.300v02-007/9PR\657811PL.doc

PL

W odniesieniu do struktury nowością zmienionego tekstu jest podzielenie dawnej sekcji I 
(PIERWSZE CZYTANIE) na dwie podsekcje: „Porozumienie na etapie pierwszego czytania 
w Parlamencie Europejskim” i „Porozumienie na etapie wspólnego stanowiska Rady”.
Odpowiada to dwóm możliwym opcjom z art. 251 TWE wczesnego zamknięcia procedury 
współdecyzji w pierwszym czytaniu.

Zmieniona deklaracja uznaje praktykę nieformalnych negocjacji między instytucjami 
i zawieranie w formie wymiany pism porozumień wypracowanych w toku takich negocjacji.

DRUGIE CZYTANIE:

W odróżnieniu od sekcji poprzedzającej (PIERWSZE CZYTANIE) niniejsza sekcja 
(DRUGIE CZYTANIE) ma tylko jedną podsekcję następującą po ogólnych uwagach 
wprowadzających: „Porozumienie na etapie drugiego czytania w Parlamencie Europejskim”.

Ustęp 20 wprowadza zasadę konsultacji w celu ustalenia dogodnej dla wszystkich daty 
przekazania wspólnych stanowisk. Chociaż brzmienie ustępu ma mniej wiążący charakter niż 
przewidywał to Parlament, uznano je za możliwe do przyjęcia jako część całościowego 
kompromisu. Nawet w swoim obecnym brzmieniu przepis pokazuje gotowość Rady do 
uwzględnienia harmonogramu prac Parlamentu przy ustalaniu daty przekazania wspólnego 
stanowiska.

Ustęp 21 w podsekcji „Porozumienie na etapie drugiego czytania w Parlamencie 
Europejskim” odzwierciedla teraz już utrwaloną i bardziej kluczową rolę kontaktów 
międzyinstytucjonalnych i określa podstawowe ramy czasowe ich kontynuacji (tzn. jak tylko 
stanowisko zostanie przekazane Parlamentowi) w celu przyspieszenia procedury.

Podobnie jak w sekcji poprzedzającej, w podsekcji „Porozumienie na etapie wspólnego 
stanowiska Rady” (ust. 18) wprowadzony został ustęp formalnie uznający najlepszą praktykę 
wymiany pism dla celów zawarcia porozumienia wypracowanego w toku nieformalnych 
negocjacji (ust. 23).

POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE:

Na początku tej sekcji deklaracji (POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE) dodano dwa nowe 
ustępy. Zgodnie z najlepszą praktyką, która z upływem czasu ulegała stopniowej zmianie, 
proponuje się, by zwoływano posiedzenia trójstronne, jak tylko okaże się jasne, że w drugim 
czytaniu nie uda się osiągnąć porozumienia. Takie posiedzenia będą dalej odbywały się 
w toku procedury współdecyzji, aby przygotowany został grunt pod osiągnięcie porozumienia 
(ust. 24 i 25).

Do ust. 29 dodano zdanie wyjaśniające, określające kryteria wspólnego ustalenia przez 
współprzewodniczących (przewodniczącego Parlamentu i przewodniczącego Rady) terminów 
i porządków dziennych posiedzeń komitetu pojednawczego.

Ustęp 30 zatwierdza praktykę współprzewodniczących komitetu pojednawczego, polegającą 
na rozpatrywaniu niektórych spraw niespornych z porządku dziennego (punkty A) bez ich 
omawiania, co uelastycznia procedurę.
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Ustęp 32 zatwierdza teraz zasadę korzystania w równym stopniu z infrastruktury Parlamentu 
i Rady.

W ust. 33 dodano do listy dokumentów, którą należy udostępnić komitetowi, opinię Komisji 
w sprawie wspólnego stanowiska Rady i poprawek Parlamentu. Ustęp 33 precyzuje również, 
że konieczny jest wspólny dokument roboczy delegacji Parlamentu i Rady, żeby bez trudu 
określić główne problemy i skuteczniej się nimi zająć. Ponadto w celu stworzenia 
realniejszych ram czasowych wydłużono termin przedstawienia opinii Komisji z dwóch do 
trzech tygodni po oficjalnym doręczeniu wyników głosowania w Parlamencie.

Ustęp 36 potwierdza zasadę, że weryfikacja prawno-lingwistyczna powinna nastąpić przed 
formalnym zatwierdzeniem zaproponowanych tekstów przez współprzewodniczących, jednak 
zezwala na przedłożenie projektu wspólnego tekstu dwóm współprzewodniczącym komitetu 
pojednawczego jeszcze przed weryfikacją prawno-lingwistyczną w wyjątkowych 
przypadkach, jeżeli jest to konieczne dla dotrzymania ścisłych terminów z art. 251 TWE.

Ustęp 37 dodaje nowe postanowienie, że dokumenty robocze wykorzystane w postępowaniu 
pojednawczym zostaną udostępnione w rejestrze każdej uczestniczącej w nim instytucji po 
zakończeniu tego postępowania. Przyczynia się to do większej przejrzystości procesu 
decyzyjnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ustęp 40 tej sekcji (POSTANOWIENIA OGÓLNE) potwierdza zasadę, że w odniesieniu do 
weryfikacji prawno-lingwistycznej służby Parlamentu i Rady współpracują na równych 
prawach. Ustęp 41 wyraźnie zakazuje jakichkolwiek zmian do już uzgodnionego tekstu bez 
zgody przedstawicieli właściwego szczebla zarówno Parlamentu, jak i Rady.

Kolejnym ulepszeniem deklaracji jest postanowienie ust. 42, że weryfikacja uzgodnionych 
tekstów musi dokonywać się z należytym uwzględnieniem różnych procedur w obu 
instytucjach prawodawczych. W celu uniknięcia jakichkolwiek nadużyć tej procedury 
instytucje nie mogą wykorzystywać terminów weryfikacji prawno-lingwistycznej dokumentu 
do ponownego otwarcia dyskusji w kwestiach merytorycznych.

W celu poprawienia jednolitości dokumentów ust. 43 stanowi, że instytucje uzgadniają 
wspólny układ tekstów, zaś ust. 44 dodaje, że w możliwie najszerszym zakresie starają się 
korzystać ze wzajemnie akceptowanych standardowych klauzul (co dotyczy w szczególności 
przepisów dotyczących kompetencji wykonawczych, wejścia w życie, transpozycji oraz 
stosowania aktów, jak również poszanowania prawa inicjatywy przysługującego Komisji).

Mając na celu wspieranie przejrzystości i unikanie nierównomiernych, jednostronnych 
oświadczeń, instytucje uzgadniają, że w miarę możliwości będą starały się organizować 
wspólną konferencję prasową w celu ogłoszenia pomyślnego zakończenia swoich prac 
(ust. 45). Również w związku z tym ust. 47 obecnie stanowi, że istotne akty będą 
podpisywane podczas wspólnej ceremonii organizowanej każdego miesiąca w obecności 
mediów. Ponadto przewodniczący obu instytucji otrzymują do podpisania teksty sporządzone 
w ich własnych językach.
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Dokonano rewizji ust. 48, aby doprecyzować, kiedy uzgodnione teksty legislacyjne należy 
opublikować w Dzienniku Urzędowym i ustęp stanowi, że zwykłe ramy czasowe obejmują 
dwa miesiące od przyjęcia aktu legislacyjnego przez Parlament i Radę.

Ustęp 49 określa postępowanie ze stwierdzonymi omyłkami lub oczywistymi błędami w 
tekstach zarówno przed, jak i po przyjęciu tekstu.

Podsumowując, zmieniona deklaracja przedłożona Parlamentowi do zatwierdzenia ulepsza 
zarówno strukturę, jak i treść wersji z 1999 r. przez dodanie wielu istotnych postanowień 
dostosowujących dokument do istniejącej najlepszej praktyki i zmierzających do 
wzmocnienia współpracy trzech instytucji, co ma na celu poprawienie skuteczności i jakości 
prawodawstwa UE.


