
3.3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych zasad stosuje się postanowienia dotyczące sankcji, okreś-
lone w załączniku VII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

3.4. W celu wdrożenia powyższych postanowień, Parlament Europejski zapewnia faktyczne wprowadzenie
następujących ustaleń:

— zabezpieczonego systemu archiwizowania dokumentów sklasyfikowanych jako poufne;

— zabezpieczonej czytelni (pozbawionej kserokopiarek, telefonów, faksu, skanerów lub innego sprzętu
technicznego służącego do powielania lub przekazywania dokumentów itp.);

— przepisów bezpieczeństwa regulujących dostęp do czytelni, zawierających wymóg złożenia podpisu w
rejestrze wstępu oraz złożenia uroczystego oświadczenia o nierozpowszechnianiu rozpatrywanych
informacji poufnych.

3.5. Komisja podejmuje wszelkie niezbędne środki niezbędne do zapewnienia realizacji postanowień
niniejszego załącznika.

ZAŁĄCZNIK II

KALENDARZ PROGRAMU LEGISLACYJNEGO
I PRAC KOMISJI

1. W lutym Przewodniczący Komisji i/lub Wiceprzewodniczący ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych
przedstawiają Konferencji Przewodniczących decyzję w sprawie rocznej strategii politycznej (RSP) na
następny rok.

2. Podczas sesji plenarnej odbywającej się w lutym/marcu zainteresowane instytucje uczestniczą w deba-
cie na temat głównych kierunków priorytetów politycznych, w oparciu o decyzję w sprawie RSP na
następny rok.

3. W następstwie tej debaty właściwe komisje parlamentarne i właściwi członkowie Komisji prowadzą
przez cały rok regularny dwustronny dialog w celu dokonania oceny stanu wykonania bieżącego programu
legislacyjnego i prac oraz omówienia kwestii dotyczących przygotowania przyszłego programu we wszyst-
kich dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji. Każda komisja parlamentarna składa regularnie
sprawozdanie dotyczące wyników tych spotkań przed Konferencją Przewodniczących Komisji Parlamentar-
nych.

4. Konferencja Przewodniczących Komisji Parlamentarnych organizuje regularną wymianę poglądów z
Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych w celu dokonania
oceny stanu wykonania bieżącego programu legislacyjnego i prac Komisji, omówienia kwestii dotyczących
przygotowania przyszłego programu oraz podsumowania wyników dwustronnego dialogu prowadzonego
między zainteresowanymi komisjami parlamentarnymi a właściwymi członkami Komisji.

5. We wrześniu Konferencja Przewodniczących Komisji Parlamentarnych składa Konferencji Przewodni-
czących sprawozdanie podsumowujące, o którym ta ostatnia powiadamia Komisję.

6. Na listopadowej sesji plenarnej Przewodniczący Komisji przedstawia Parlamentowi program legisla-
cyjny i prac Komisji na następny rok, przy udziale Kolegium. W wystąpieniu tym zawarta jest ocena wyko-
nania bieżącego programu. Po tym wystąpieniu, w trakcie miesięcznej sesji grudniowej następuje przyjęcie
rezolucji Parlamentu.

7. Do programu legislacyjnego i prac dołączona jest lista projektów legislacyjnych i nielegislacyjnych
przewidzianych na następny rok, w formie do ustalenia (1). Program jest przekazywany Parlamentowi w
odpowiednim czasie, tj. przed sesją miesięczną, podczas której będzie omawiany.

8. Niniejszy kalendarz jest stosowany do każdego regularnego cyklu programowania, z wyjątkiem roku
wyborów do Parlamentu zbiegającego się z końcem kadencji Komisji.

9. Niniejszy kalendarz stosuje się bez uszczerbku dla jakiegokolwiek przyszłego porozumienia w sprawie
programowania międzyinstytucjonalnego.

(1) Zawierająca między innymi: kalendarz oraz w razie potrzeby podstawę prawną i skutki dla budżetu.
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