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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian do art. 121 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
(2007/2266(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Prawnej z dnia 26 września 2007 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2008),

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 przekazania niniejszej decyzji Radzie i 
Komisji tytułem informacji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 4 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Przewodniczący w imieniu Parlamentu 
wnosi uwagi do sądów wspólnotowych lub 
występuje przed nimi w sprawach po 
zasięgnięciu opinii właściwej komisji.
Jeżeli Przewodniczący zamierza zająć 
stanowisko odmienne od stanowiska 
właściwej komisji, informuje o tym 
Konferencję Przewodniczących. 
Jeżeli Konferencja Przewodniczących 
uzna, że nie należało wnosić uwag ani 
występować przez Trybunałem 
Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej 
oceny legalności aktu przyjętego wspólnie 
przez Parlament u Radę, kwestia zostaje 
niezwłocznie przekazana zgromadzeniu 
plenarnemu.
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Jeżeli jest to niezbędne dla zachowania 
terminów określonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Przewodniczący może 
podjąć tymczasowe kroki w celach 
zapobiegawczych. W takim przypadku jak 
najszybciej stosuje się procedurę 
przewidzianą w niniejszym ustępie.  

Or. fr



PR\722954PL.doc 5/9 PE402.934v02-00

PL

UZASADNIENIE

KONTEKST

1. Pismem z dnia 26 września 2007 r. przewodniczący Komisji Prawnej przedstawił 
przewodniczącemu Komisji Spraw Konstytucyjnych projekt wykładni art. 121 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego. W swym piśmie G. Gargani prosił o 
udzielenie przez Komisję Spraw Konstytucyjnych wyjaśnienia, czy artykuł ten, a w 
szczególności jego ust. 3, odnosi się do skarg wnoszonych przez Parlament do 
Trybunału Sprawiedliwości, czy raczej można go interpretować również w ten sposób, 
że obejmuje on przedkładanie uwag przez Parlament i jego występowania przed 
Trybunałem.   

2. Artykuł 121 zatytułowany „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości” brzmi 
następująco:

1. W terminach określonych przez Traktaty i statut Trybunału Sprawiedliwości dla wnoszenia 
skarg przez instytucje Unii Europejskiej oraz osoby fizyczne i prawne, Parlament bada prawo 
wspólnotowe i środki wykonawcze w celu stwierdzenia, czy Traktaty, a w szczególności 
wynikające z nich uprawnienia Parlamentu, są w pełni respektowane. 

2. Właściwa komisja składa Parlamentowi sprawozdanie, w razie potrzeby w formie ustnej, 
jeśli podejrzewa, że nastąpiło naruszenie prawa wspólnotowego. 

3. Przewodniczący wnosi w imieniu Parlamentu skargę do Trybunału Sprawiedliwości 
zgodnie z zaleceniem właściwej komisji. 

Na początku kolejnej sesji miesięcznej może on zwrócić się do zgromadzenia plenarnego o 
podjęcie decyzji o podtrzymaniu skargi. Jeżeli zgromadzenie plenarne większością oddanych 
głosów wypowie się przeciwko podtrzymaniu skargi, Przewodniczący wycofuje skargę.

Jeżeli Przewodniczący złoży skargę wbrew zaleceniu właściwej komisji, na początku kolejnej 
sesji miesięcznej zwraca się on do zgromadzenia plenarnego o podjęcie decyzji o podtrzymaniu 
skargi.

ZAKRES WYKŁADNI

3. Artykuł 121 zatytułowany jest „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości”, a 
ust. 3 odnosi się jednoznacznie do „skarg” wnoszonych do Trybunału przez 
Przewodniczącego Parlamentu w imieniu instytucji. Art. 121 ust. 3 stosuje się zatem 
wtedy, gdy Parlament wszczyna postępowanie sadowe przed Trybunałem 
Sprawiedliwości. W takimi przypadku Przewodniczący działa na zalecenie Komisji 
Prawnej.  Jeśli Przewodniczący postanowi nie zastosować się do takiego zalecenia, 
sprawę należy przedłożyć zgromadzeniu plenarnemu, by podjęło ono ostateczną 
decyzję, pomimo tego iż Przewodniczący może podjąć działanie doraźne. 

4. W przypadku gdy Parlament występuje w sprawie przed Trybunałem w charakterze 
pozwanego, oczywiste jest, że Przewodniczący musi bronić stanowiska Parlamentu 
zgodnie z art. 19 ust. 4 Regulaminu, który wyraźnie powierza mu uprawnienia 
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reprezentowania Parlamentu w czynnościach sadowych.

5. Istnieją również inne rodzaje spraw wnoszonych przed Trybunał Sprawiedliwości, co 
do których Parlament może być zainteresowany wystąpieniem przed Trybunałem lub 
wniesieniem uwag zgodnie z przepisami statutu Trybunału. Dotyczy to zwłaszcza 
przypadków postępowania przygotowawczego, podczas którego zaskarża się 
legalność aktu legislacyjnego, a w szczególności, kiedy akt ten został przyjęty 
wspólnie przez Parlament i Radę w procedurze współdecyzji.  Zgodnie z obecną 
praktyką w takich przypadkach zasięga się opinii Komisji Prawnej co do stosowności 
przedstawiania uwag Trybunałowi Sprawiedliwości, a Przewodniczący Parlamentu 
podejmuje ostateczną decyzję w ramach uprawnień udzielonych mu na mocy art. 19 
ust. 4 Regulaminu. 

6. W ww. piśmie przewodniczący Komisji Prawnej sugeruje, by interpretować art. 121 
ust. 3 w taki sposób, by obejmował on nie tylko skargi wniesione przez Parlament, ale 
również jego uwagi do spraw toczących się przed Trybunałem i występowanie w nich. 
W praktyce oznaczałoby to, że w przypadkach rozbieżności miedzy Przewodniczącym 
a Komisją Prawną, Przewodniczący odsyłałby do zgromadzenia plenarnego nie tylko 
decyzje w sprawie tego, czy podtrzymywać skargę, ale również decyzje dotyczące 
tego, czy wnosić uwagi lub występować przed Trybunałem.  Zdaniem Komisji 
Prawnej taką wykładnię może uzasadnić fakt, że w angielsko i niemieckojęzycznej 
wersji art. 121 ogólne pojęcie „postępowania” wykorzystane jest w tytule (w 
przeciwieństwie do francuskiej i innojęzycznych wersji, w których mowa o 
„skardze”).

UWAGI SPRAWOZDAWCY

7. Sprawozdawca jest zdania, że zamieszanie powstałe w wyniku istnienia różnych 
wersji językowych tytułu art. 121 ('proceedings', 'Verfahren', 'recours', 'ricorsi', 
„postępowanie” itp.) nie dotyczy ust. 3, w którym pojęcie „action” tłumaczone jest 
jednolicie ('Klage', 'recours', 'ricorso', „skarga”, itp.). Ponadto należy zwrócić uwagę, 
że art. 121 - zastrzegając w pierwszych dwóch ustępach, że: „(...) Parlament bada 
prawo wspólnotowe i środki wykonawcze w celu stwierdzenia, czy Traktaty, a w 
szczególności wynikające z nich uprawnienia Parlamentu, są w pełni respektowane” 
oraz że „Właściwa komisja składa Parlamentowi sprawozdanie, w razie potrzeby w 
formie ustnej, jeśli podejrzewa, że nastąpiło naruszenie prawa wspólnotowego” -
odnosi się do skarg, co do których Parlament zdecyduje się rozpocząć postępowanie 
przed Trybunałem, jak na przykład skarga o unieważnienie aktu prawnego, celem 
obrony swych uprawnień lub zapewnienia zgodności legislacji wspólnotowej z 
traktatami. 

8. Z ww. przyczyn sprawozdawca uważa, że rozciąganie zakresu użytego w art. 121 
ust. 3 terminus technicus „skarga” ('action', 'recours', 'Klage', 'ricorso', etc) byłoby 
nieuzasadnione, jedynie ze względu na szersze znaczenie terminu użytego w 
niektórych wersjach językowych tytułu tego artykułu. Wydaje się jasne, że zakres 
ust. 3 ogranicza się do „skarg” wniesionych przez Parlament. Artykuł 121 ust. 3 nie 
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można zatem interpretować szerzej, obejmując nim uwagi i wystąpienia Parlamentu 
przez Trybunałem, które stanowią jakościowo inne czynności niż skarga.    

9. Można by przyjąć stanowisko, że nadal mogłaby istnieć uzasadniona przyczyna 
ustanowienia odrębnej procedury celem zdecydowania, czy Parlament powinien 
wnosić uwagi lub występować przed Trybunałem w przypadkach niezgodności 
między Przewodniczącym a właściwą komisją. Przyjmuje się ogólnie, że z chwilą 
przyjęcia przez Parlament aktu prawnego ma on obowiązek bronienia jego legalności 
przed Trybunałem Sprawiedliwości. Zasada ta jest zawarta w piśmie z dnia 10 grudnia 
1997 r. przewodniczącego Komisji Prawnej i Praw Obywatelskich, Willy'ego de 
Clercqa, skierowanym do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, José Marii 
Gil-Roblesa, określającym kryteria, jakimi powinien się kierować Parlament 
Europejski przy podejmowaniu decyzji, czy wnosić uwagi w postępowaniu 
przygotowawczym związanym z przyjęciem aktu prawnego w procedurze 
współdecyzji.  Określona w nim zasada mówi, że Parlament powinien wnosić uwagi w 
postępowaniu przygotowawczym wtedy, gdy chodzi o ważność odnośnego aktu, ale 
nie podejmować działania w przypadku postępowania dotyczącego wykładni aktu 
prawnego. 

10. Sprawozdawcy znane są jednak dwa przypadki, kiedy to Komisja Prawna poradziła 
Przewodniczącemu, by nie bronił przed Trybunałem legalności aktu przyjętego w 
procedurze współdecyzji.  W obu tych przypadkach Przewodniczący postanowił 
podjąć działanie sprzeczne z zaleceniem właściwej komisji:

- w 1999 r. przewodniczący José Maria Gil-Robles zdecydował się na wniesienie 
uwag do Trybunału Sprawiedliwości celem obrony legalności dyrektywy 98/43/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do reklamy oraz sponsorowania wyrobów tytoniowych, 

- w 2005 r. przewodniczący Josep Borrell-Fontelles zdecydował się bronić przed 
Trybunałem Sprawiedliwości legalności dyrektywy 2001/97/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 rudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę Rady 
91/308/EWG w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu 
prania pieniędzy.

11. W obu przypadkach decyzja Przewodniczącego wynikała z ustalonej praktyki obrony 
legalności aktów prawnych przyjętych w procedurze współdecyzji, zgodnie z 
kryteriami określonymi przez Komisję Prawną. Należy zwrócić uwagę, że chociaż ust. 
3 art. 121 obowiązywał już wtedy, gdy drugi przypadek miał miejsce, przewodniczący 
nie zwrócił się do zgromadzenia plenarnego o zatwierdzenie swej decyzji;  ustęp ten 
został prawidłowo zinterpretowany jako odnoszący się wyłącznie do „skarg” 
wnoszonych przez Przewodniczącego w imieniu Parlamentu.

12. Sprawozdawca nie jest w stanie ocenić prawnego uzasadnienia przyczyn leżących u 
podstaw decyzji właściwej komisji zalecającej Przewodniczącemu niewnoszenie uwag 
w ww. przypadkach. Jest zdania, że zasadniczo Parlament powinien bronić legalności 
aktów w sprawach zaskarżonych do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z 
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domniemaniem zgodności z prawem oraz zasadą lojalnej współpracy wobec 
współlegislatora (Rada). 

13. Sprawozdawca uważa jednak, iż mogą zaistnieć wyjątkowe przypadki, w których 
Parlament mógłby zostać uprawniony do przyjęcia stanowiska odbiegającego od tego, 
jakie przyjęto w procedurze współdecyzji, pod warunkiem że doszło do poważnej 
zmiany okoliczności prawnych (np. reforma traktatu, wejście w życie Karty Praw 
Podstawowych UE, orzecznictwo), która sprawiła, że akt stał się niezgodny z prawem 
pierwotnym Unii. Akt taki obowiązywałby nadal w ramach poprzednich ram 
prawnych, ale Parlament, który nie posiada prawa inicjatywy, nie byłby w stanie 
dokonać jego zmiany celem przystosowania go do nowych warunków prawnych.  
Można uznać, że w tym szczególnym przypadku Parlament miałby uzasadniony 
powód, by postanowić nie wnosić uwag do Trybunału, ani przed nim nie 
występować1.

14. Mając na uwadze, że Regulamin obecnie nie wypowiada się co do formy wewnętrznej 
procedury, jaką Parlament miałby przyjąć, gdyby miał decydować o adekwatności 
czynności takich, jak uwagi lub występowanie przed Trybunałem w przypadkach 
różnicy zdań między Przewodniczącym a Komisją Prawną, sprawozdawca uważa, że 
powstają dwie kwestie, w sprawie których komisja AFCO musi zająć stanowisko.  Po 
pierwsze, czy lepiej jest rozwiązać sprawę przez przedstawienie wykładni, a zatem po 
prostu potwierdzić, że zgodnie z istniejącą praktyką Przewodniczący Parlamentu ma 
prawo do podejmowania decyzji wbrew zaleceniu właściwej komisji? Po drugie zaś, 
czy lepiej będzie uregulować tę kwestię poprzez uzupełnienie art. 121 o przepisy 
określające, jakiemu organowi i w jakiej procedurze należy udzielić prawa 
podejmowania decyzji? 

WNIOSKI I ZALECENIA

15. Sprawozdawca chciałby powtórzyć, że dla uszanowania zasady praworządności oraz 
celem zachowania własnej wiarygodności jako współlegislatora wyłącznie w 
wyjątkowych okolicznościach i wyłączne w oparciu o należytą ocenę prawną powinno 
udzielić się Parlamentowi możliwości decydowania - w trakcie postępowania 
przygotowawczego - o przyjęciu stanowiska odmiennego od tego, jakie przyjęto w 
procedurze współdecyzji.

16. Wydaje się oczywiste, że art. 121 ust. 3 w aktualnej formie stosuje się wyłącznie do 
„skarg” zainicjowanych przez Parlament i nie obejmuje „uwag” ani „wystąpień” w 
postępowaniu sądowym. Jeśli przepis odnośnego artykułu pozostanie w aktualnym 
brzmieniu, sprawozdawca będzie musiał zaproponować komisji przyjęcie 
jednoznacznej wykładni, w ramach której dla celów wniesienia uwag do Trybunału 
lub występowania przed nim, uprawnienia do podejmowania decyzji w tej sprawie 
będą zawsze należeć do Przewodniczącego Parlamentu.

                                               
1 Warto zwrócić uwagę, że art. 34 Regulaminu Parlamentu stwierdza, że: „podczas rozpatrywania wniosków 
legislacyjnych Parlament zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie praw podstawowych oraz, w szczególności, 
czuwa nad zgodnością aktu prawnego z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, z zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności i państwa prawa”.
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17. Dla dobra pełności i pewności prawnej sprawozdawca uważa, że należy dodać nowy 
ustęp do art. 121, aby włączyć do Regulaminu ustaloną praktykę, w ramach której 
Przewodniczący wnosi uwagi do Trybunału lub występuje przed nim na zalecenie 
Komisji Prawnej. Nowy ustęp ustanawia procedurę, zgodnie z którą należy postępować 
w przypadku powstania różnic zdań między Przewodniczącym a właściwą komisją.

18.  Sprawozdawca uważa, że w przypadku różnicy zdań decyzję należy podjąć w 
procedurze zapewniającej pogłębione demokratyczne umocowanie. W związku z 
charakterem sprawy, sprawozdawca proponuje, by decyzję początkowo przekazać 
Konferencji Przewodniczących - organowi, który odzwierciedla „układ sił” całego 
Parlamentu, będąc jednocześnie w stanie rozważyć sprawę w punktu widzenia prawa 
po zapoznaniu się z różnymi zdaniami i uwzględnieniu opinii służb prawnych 
Parlamentu. Jeśli Konferencja Przewodniczących dojdzie do wniosku, że Parlament nie 
powinien wnosić uwag do Trybunału ani występować przed nim celem obrony 
legalności aktu prawnego przyjętego w drodze współdecyzji, sprawę należy odesłać do 
zgromadzenia plenarnego. Posłowie do Parlamentu powinni uzyskać dostęp do 
wszystkich istotnych dokumentów lub informacji, by móc dogłębnie rozpatrzyć sprawę 
oraz podjąć decyzję1.

19. Sprawozdawca proponuje, by w wyjątkowych przypadkach, gdy Komisja Prawna nie 
jest w stanie udzielić opinii w terminie wymaganym statutem Trybunału 
Sprawiedliwości, Przewodniczący powinien móc przedstawić uwagi Trybunałowi lub 
wystąpić przed nim bez zasięgania uprzednio opinii. Mogłoby to w szczególności 
mieć zastosowanie odnośnie do niedawno wprowadzonej - mającej zastosowanie od 
dnia 1 marca 2008 r. - procedury pilnego trybu prejudycjalnego w obszarze wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, która to procedura ustanawia krótszy termin 
wnoszenia uwag na piśmie. W takich przypadkach zasięgniecie opinii właściwej 
komisji mogłoby odbyć się na dalszym etapie, a Przewodniczący powinien wycofać 
swe uwagi, jeśli zgromadzenie plenarne tak postanowi. 

                                               
1 Sprawozdawca uważa, że odnośnie do postępowań, co do których Parlament wyjątkowo postanowi nie bronić 
legalności aktu prawnego przyjętego wspólnie przez Parlament i Radę, należy podjąć decyzję wtedy, gdy 
zapewnia ona głosowanie większości posłów do Parlamentu. Byłoby to zgodne z wymogami odnoszącymi się do 
głosowania, jakie obowiązują wtedy, gdy Parlament odrzuci lub unieważni wspólne stanowisko Rady na mocy 
art. 251 traktatu WE. Biorąc jednak pod uwagę, że zastosowanie wymogu uzyskania absolutnej większości 
głosów nie byłoby możliwe na mocy art. 198 traktatu WE, sprawozdawca sugeruje przyjęcie wyjątkowej 
procedury, w ramach której sprawa pierwotnie kierowana jest do Konferencji Przewodniczących - organu 
odzwierciedlającego zdanie większości posłów do PE, zaś ostateczną decyzję w danej sprawie powinno podjąć 
zgromadzenie plenarne - najwyższy organ Parlamentu. 
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