
1 
 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego – VIII kadencja 

wg stanu na 28.02.2017 

 

 

MATERIAŁY OIDE 
 

Zasygnalizowano najważniejsze, będące efektem kompleksowego przeglądu przepisów, zmiany w Regulaminie Parlamentu 

Europejskiego, które weszły w życie 16 stycznia 2017; zamieszczono linki do dokumentów.  
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I. WPROWADZENIE 

13 grudnia 2016 Parlament Europejski, na podstawie kompleksowego przeglądu przepisów dokonanego przez grupę roboczą 

kierowaną przez wiceprzewodniczącego PE Rainera Wielanda, przyjął decyzję w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu 

PE.  

Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania Parlamentu, wyjaśnienie przepisów, zwiększenie przejrzystości 

oraz ochronę PE przed zakłócaniem jego prac. Część poprawek wynika z konieczności uwzględnienia porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz powołania nowych organów 

zarządzania gospodarczego. 

Zmiany weszły w życie wraz z rozpoczęciem sesji PE 16 stycznia 2017, z wyjątkiem zmian dotyczących składu delegacji 

międzyparlamentarnych i komisji oraz skreślenia przepisów o zastępcach członków komisji, które wchodzą w życie wraz z 

otwarciem pierwszej sesji następującej po najbliższych wyborach do PE, które odbędą się w 2019 roku. 

ZMIANY W REGULAMINIE PE 

Zamiany wprowadzone decyzją z 13 grudnia 2016 obejmują: 

 nowe postanowienia dotyczące negocjacji międzyinstytucjonalnych w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, 

m.in. większa przejrzystość porozumień w pierwszym czytaniu (art. 73a); 

 niezbędne zmiany umożliwiające stosowanie międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego 

stanowienia prawa,  

 debaty w sprawach bieżących - zapewnienie na każdym posiedzeniu plenarnym czasu na przeprowadzenie jednej 

lub dwóch debat nad bieżącymi kwestiami o istotnym znaczeniu dla polityki Unii Europejskiej, o której 

przeprowadzenie mogą wnioskować grupy polityczne (art. 153a); 

 zwiększenie przejrzystości i rozliczalności prac PE, w tym m.in.: 

o możliwość włączania do sprawozdań tzw. śladu legislacyjnego (wymienienie przedstawicieli interesów 

zewnętrznych, których opinii zasięgnięto w przedmiocie sprawozdania), 

o zakaz wykonywania przez posłów odpłatnej pracy polegającej na lobbingu, 

o doprecyzowanie przepisów o oświadczeniach majątkowych posłów, 

 zwiększenie efektywności działania PE, m.in. poprzez: 

o uporządkowanie kolejności głosowań nad projektami aktów ustawodawczych (art. 59), 

o doprecyzowanie przepisów dotyczących tury pytań do KE (art.129), 
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o zmianę zasad zadawania przez posłów PE pytań pisemnych oraz ograniczenie przedkładania projektów 

rezolucji (jedna miesięcznie na posła), możliwości składania wniosków o głosowanie imienne; 

 progi - zastąpienie dotychczasowych różnych kategorii trzema rodzajami progów: niskim, średnim lub wysokim, 

zdefiniowanych poprzez określone minimum posłów (5%, 10%, 20%)  lub grup politycznych (art. 168a); 

 wybór przewodniczącego Komisji w głosowaniu imiennym zamiast w głosowaniu tajnym (art. 117);  

 określenie procedur, zgodnie z którymi PE ma głosować nad nominacjami na członków organów zarządzania 

gospodarczego (art. 122a);  

 poszerzenie katalogu środków natychmiastowych i sankcji za zakłócenie obrad lub prac Parlamentu (art. 165, 166); 

 powiązanie statusu członka lub zastępcy w komisji PE z przynależnością do grupy politycznej (art. 199); 

PRZYSZŁE ZMIANY 

W swojej decyzji PE: 

 wezwał do rozważenia nowego przeglądu Regulaminu w zakresie wewnętrznych procedur budżetowych,  

 zwrócił się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, by rok po wejściu w życie zmian dokonała przeglądu stosowania 

trzech rodzajów progów. 
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