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Praktyczne stosowanie procedury współdecyzji

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Wspólnej deklaracji
w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowania procedury współdecyzji (2005/2125(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 251 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie Wspólnej deklaracji w sprawie zasad
dotyczących praktycznego stosowania nowej procedury współdecyzji (1),

— uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 8 marca 2007 r.,

— uwzględniając projekt zmienionej Wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących praktycznego sto-
sowania 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 (A6-0142/2007),

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 międzyinsty-
tucjonalnych między Parlamentem, Radą i Komisją,

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

C. mając na uwadze, że chociaż Wspólna deklaracja w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowa-
nia procedury współdecyzji z 1999 r. dowiodła swojej wartości, niektóre praktyczne zmiany w jej
stosowaniu, które nastąpiły od tamtego czasu, wykazały potrzebę dokonania poprawek,

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

E. mając na uwadze, że zmieniona deklaracja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i umożliwia kon-
struktywny 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. ponownie potwierdza swoje przywiązanie do zasad przejrzystości, demokratycznej kontroli
i skuteczności oraz potrzebę skupienia się na uproszczeniu procesu stanowienia prawa UE przy jednoczes-
nym poszanowaniu porządku prawnego Unii Europejskiej;

2. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną deklarację, która ulepsza zarówno strukturę, jak i treść deklara-
cji 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 skutecz-
ności i jakości prawodawstwa UE;

(1) Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 229.
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3. pragnie, by Parlament przyjął metodę harmonizującą praktyki komisji parlamentarnych podczas roz-
mów trójstronnych, określając pewien zbiór zasad dotyczących składu delegacji parlamentarnych, jak rów-
nież wymogów poufności związanych z ich pracami;

4. w szczególności z zadowoleniem przyjmuje następujące zmiany zawarte w zmienionej deklaracji:

a) nowe przepisy dotyczące obecności przedstawicieli prezydencji Rady na posiedzeniach komisji parla-
mentarnych 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 nego-
cjacji między instytucjami w drodze wymiany pism;

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

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

5. jest przekonany, że zmieniona deklaracja nadal będzie zwiększała przejrzystość i odpowiedzialność
publiczną za prace prawodawcze podejmowane w ramach procedury współdecyzji;

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

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania Radzie i Komisji niniejszej decyzji wraz
z załącznikiem.

ZAŁĄCZNIK

PARLAMENT EUROPEJSKI — RADA — KOMISJA — WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE ZASAD
DOTYCZĄCYCH PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA PROCEDURY WSPÓŁDECYZJI

(ART. 251 TRAKTATU WE)

ZASADY OGÓLNE

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja, zwane dalej wspólnie „instytucjami” zwracają uwagę na fakt, że
sprawdziła się obecna praktyka kontaktów między prezydencją Rady, Komisją i przewodniczącymi właści-
wych komisji lub sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego oraz oboma przewodniczącymi komitetu
pojednawczego.

2. Instytucje potwierdzają, że należy nadal zachęcać do stosowania tej praktyki, która wykształciła się na
wszystkich etapach procedury współdecyzji. Instytucje zobowiązują się do zbadania stosowanych przez sie-
bie metod pracy, tak aby jeszcze efektywniej wykorzystać pełen zakres procedury współdecyzji ustanowionej
Traktatem WE.

3. Niniejsza wspólna deklaracja wyjaśnia te metody pracy oraz zasady ich stosowania w praktyce. Sta-
nowi ona uzupełnienie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (1),
a w szczególności tych jego postanowień, które dotyczą procedury współdecyzji. Instytucje zobowiązują
się do pełnej realizacji takich zobowiązań, zgodnie z zasadami przejrzystości, demokratycznej kontroli
i skuteczności. W związku z tym instytucje powinny przykładać szczególną wagę do postępów w zakresie
uproszczenia wniosków legislacyjnych, przy czym działania te muszą pozostawać w zgodzie ze wspólnoto-
wym dorobkiem prawnym.

4. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze na wszystkich etapach procedury współdecyzji w celu
możliwie najszerszego uzgodnienia zajmowanych stanowisk i tym samym stworzenia, w stosownych przy-
padkach, warunków do przyjęcia danego aktu prawnego na wczesnym etapie procedury.

(1) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
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