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POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

PARLAMENT EUROPEJSKI

KOMISJA

Porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w
życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych

przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

(2008/C 143/01)

Informowanie Parlamentu Europejskiego

1. Na mocy art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE (1) Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o
działaniach komitetów (2) w sposób zapewniający przejrzysty i skuteczny obieg dokumentów i pozwala-
jący zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury. W tym celu Parlament
otrzymuje w tym samym czasie i na tych samych warunkach co członkowie komitetów projekty
porządków obrad komitetów, propozycje środków wykonawczych przedłożone tym komitetom na
mocy aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, wyniki
głosowań, streszczenia sprawozdań z posiedzeń oraz wykazy organów, do których należą członkowie
komitetów, wyznaczeni przez państwa członkowskie.

Rejestr

2. Komisja utworzy rejestr zawierający wszystkie dokumenty przekazane Parlamentowi Europejskiemu (3).
Parlament Europejski będzie posiadał bezpośredni dostęp do tego rejestru. Zgodnie z art. 7 ust. 5
decyzji 1999/468/WE dane bibliograficzne wszystkich dokumentów przesłanych do Parlamentu
Europejskiego zostaną udostępnione publicznie.

3. Zgodnie ze zobowiązaniami pojętymi przez Komisję w jej oświadczeniu dotyczącym art. 7 ust. 3
decyzji 1999/468/WE (4) oraz po dokonaniu stosownych ustaleń technicznych rejestr przewidziany w
ust. 2 umożliwi w szczególności:

— jednoznaczną identyfikację dokumentów podlegających tej samej procedurze i wszelkich zmian
środka wykonawczego na poszczególnych etapach procedury,

— wskazanie etapu procedury oraz harmonogramu,

— jednoznaczne rozróżnienie między projektami środków otrzymanymi przez Parlament Europejski w
tym samym czasie co członkowie komitetów zgodnie z prawem do informacji a ostatecznym
projektem po wydaniu przez dany komitet opinii, który jest przekazywany Parlamentowi Europej-
skiemu,
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(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
(2) Do celów niniejszego porozumienia termin „komitet” oznacza komitety ustanowione zgodnie z decyzją 1999/468/WE.
(3) Planowanym terminem utworzenia rejestru jest 31 marca 2008 r.
(4) Dz.U. C 171 z 22.7.2006, str. 21.
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— jednoznaczną identyfikację wszelkich zmian w stosunku do dokumentów przekazanych już
Parlamentowi Europejskiemu.

4. Kiedy po okresie przejściowym rozpoczynającym się wraz z wejściem w życie niniejszego porozumienia
Parlament Europejski i Komisja stwierdzą, że system funkcjonuje w sposób zadowalający, przekazywanie
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu odbywać się będzie w formie elektronicznego powiado-
mienia z podaniem łącza do rejestru, o którym mowa w ust. 2. Decyzja ta winna zostać podjęta w
formie wymiany pism między przewodniczącymi obydwu instytucji. W okresie przejściowym doku-
menty będą przekazywane Parlamentowi Europejskiemu jako załączniki do korespondencji elektro-
nicznej.

5. Ponadto Komisja zobowiązuje się do przekazywania Parlamentowi Europejskiemu, dla celów informa-
cyjnych i na wniosek przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, projektów szczególnych środków
mających na celu wykonanie aktów podstawowych, które, pomimo że nie zostały przyjęte zgodnie z
procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, mają szczególne znaczenie dla Parlamentu Europejskiego.
Środki te zostają wprowadzone do rejestru, o którym mowa w ust. 2, z jednoczesnym powiadomieniem
o tym fakcie Parlamentu Europejskiego.

6. Poza wnioskami z posiedzeń, o których mowa w ust. 1, Parlament Europejski może żądać dostępu do
protokołów posiedzeń komitetów (1). Komisja rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie zgodnie z zasa-
dami zachowania poufności określonymi w załączniku 1 do porozumienia ramowego w sprawie
stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją (2).

Dokumenty poufne

7. Dokumenty poufne będą przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi
sporządzonymi przez każdą instytucję w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE

8. Na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE Parlament Europejski może oświadczyć w uzasadnionej rezolucji,
że projekt środków wykonawczych do aktu podstawowego, przyjętego zgodnie z procedurą przewi-
dzianą w art. 251 Traktatu, przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w tym akcie podsta-
wowym.

9. Parlament Europejski przyjmuje takie rezolucje zgodnie ze swoim Regulaminem, w okresie jednego
miesiąca od daty otrzymania ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach językowych
przedłożonych członkom danego komitetu.

10. Parlament Europejski i Komisja uznają za stosowne stałe określenie krótszego terminu w przypadku
niektórych rodzajów pilnych środków wykonawczych, w sprawie których przez wzgląd na zasady nale-
żytego zarządzania konieczne jest podjęcie decyzji w krótszym terminie. Dotyczy to w szczególności
niektórych rodzajów środków związanych z działaniem zewnętrznym, w tym pomocą humanitarną i
nadzwyczajną, ochroną zdrowia i bezpieczeństwa, bezpieczeństwem transportu oraz odstąpieniem od
zasad zamówień publicznych. Wspomniane rodzaje środków i obowiązujące terminy zostaną określone
w porozumieniu między członkiem Komisji a przewodniczącym przedmiotowo właściwej komisji parla-
mentarnej. Porozumienie takie może zostać odwołane w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze
stron.

11. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 10, termin będzie krótszy w sprawach pilnych
oraz w przypadku środków odnoszących się do codziennych spraw administracyjnych i/lub posiadają-
cych ograniczony termin ważności. Termin ten może być bardzo krótki w wyjątkowo pilnych sprawach,
w szczególności uzasadnionych względami zdrowia publicznego. Właściwy członek Komisji określa
stosowny termin oraz podaje jego uzasadnienie. W takich przypadkach Parlament Europejski może
zastosować procedurę polegającą na przekazaniu kompetencji w zakresie stosowania art. 8 decyzji
1999/468/WE przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, która w odpowiednim terminie może
przesłać odpowiedź Komisji.
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(1) Patrz wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie T-188/97 Rothmans prze-
ciwko Komisji (1999) Zb. Orz., str. II–2463.

(2) Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 122.
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12. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi
projektu środków, których dotyczy ust. 10 i 11, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie sekretariat
przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji parlamentar-
nych. Bezpośrednio po przedłożeniu wstępnego projektu środków członkom komitetu służby Komisji
powiadomią sekretariat komisji parlamentarnej lub komisji parlamentarnych o ich pilnym charakterze
oraz terminach, które będą obowiązywać po przedłożeniu ostatecznego projektu.

13. Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji, o której mowa w ust. 8, lub po odpowiedzi, o której
mowa w ust. 11, właściwy członek Komisji informuje Parlament Europejski lub — w stosownych przy-
padkach — przedmiotowo właściwą komisję parlamentarną o działaniach, które w związku z tym
Komisja zamierza podjąć.

14. Dane, o których mowa w ust. 10–13, zostaną wprowadzone do rejestru.

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

15. W przypadkach, gdy zastosowanie ma procedura regulacyjna połączona z kontrolą, po głosowaniu w
komitecie Komisja poinformuje Parlament Europejski o obowiązujących terminach. Z zastrzeżeniem
ust. 16 bieg tych terminów rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Parlament Europejskich
wszystkich wersji językowych.

16. W przypadku obowiązywania terminów krótszych (art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE) oraz w
sprawach pilnych (art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE) bieg terminów rozpoczyna się w dniu otrzy-
mania przez Parlament Europejski ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach języko-
wych przedłożonych członkom komitetu, chyba że przewodniczący komisji parlamentarnej
wyrazi sprzeciw. W każdym przypadku Komisja podejmie starania w celu jak najszybszego przekazania
Parlamentowi Europejskiemu wszystkich wersji językowych. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji
przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi projektu środków, których dotyczy art. 5a
ust. 5 lit. b) lub art. 5a ust. 6, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie sekretariat przedmiotowo
właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji parlamentarnych.

Usługi finansowe

17. Zgodnie z oświadczeniem Komisji dotyczącym art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE w odniesieniu do
usług finansowych Komisja zobowiązuje się do:

— dopilnowania, aby na wniosek Parlamentu Europejskiego urzędnik Komisji przewodniczący posie-
dzeniom komitetu po każdym jego posiedzeniu informował Parlament Europejski o wszelkich
dyskusjach na temat projektów środków wykonawczych, które zostały przedłożone temu komite-
towi,

— udzielenia ustnej lub pisemnej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dyskusji na temat
projektów środków wykonawczych przedłożonych danemu komitetowi.

Wreszcie, Komisja dopilnuje, aby zobowiązania podjęte na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu
5 lutego 2002 r. (1) i potwierdzone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 31 marca 2004 r. (2)
oraz zobowiązania, o których mowa w pkt 1–7 pisma komisarza Bolkesteina do przewodniczącego
Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2001 r. (3), były
przestrzegane w odniesieniu do całego sektora usług finansowych (w tym papierów wartościowych,
banków, ubezpieczeń, emerytur oraz rachunkowości).

Kalendarz prac parlamentarnych

18. Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie mają terminy krótsze, i z wyjątkiem spraw pilnych,
przy przekazywaniu projektów środków wykonawczych na mocy niniejszego porozumienia Komisja
uwzględni okres wakacji Parlamentu Europejskiego (zima, lato i wybory do Parlamentu Europejskiego),
tak aby zapewnić Parlamentowi możliwość wykonywania jego prerogatyw w terminach, o których
mowa w decyzji 1999/468/WE i w niniejszym porozumieniu.
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(1) Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 19.
(2) Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 446 oraz pełny zapis sprawozdania (CRE) z posiedzenia plenarnego Parlamentu

Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r., część „Głosowanie”.
(3) Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 83.
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Współpraca między Parlamentem Europejskim i Komisją

19. Obydwie instytucje wyrażają gotowość wzajemnej pomocy w celu zapewnienia pełnej współpracy w
sprawach związanych ze szczególnymi środkami wykonawczymi. W tym celu nawiązane zostaną odpo-
wiednie kontakty na szczeblu administracyjnym.

Poprzednie porozumienie

20. Porozumienie z 2000 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur wprowa-
dzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE (1) zostaje niniejszym zastąpione. Parlament Europejski i
Komisja uznają następujące porozumienia za nieważne i z tego powodu nieposiadające mocy prawnej,
o ile ich to dotyczy: porozumienie Plumb/Delors z 1988 r., porozumienie Samland/Williamson z
1996 r. oraz modus vivendi z 1994 r. (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Komisji Wspólnot Europejskich
José Manuel DURÃO BARROSO

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.
(2) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 1.
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