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Skład Konferencji Przewodniczących (zmiana art. 23 Regulaminu)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany art. 23 Regula-
minu Parlamentu dotyczącym składu Konferencji Przewodniczących (2007/2066(REG))

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt zmiany do Regulaminu (B6-0039/2007),

— uwzględniając art. 202 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0355/2007),

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 zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKI

Poprawka 1

Artykuł 23 ustęp 2

2. Posłowie niezrzeszeni delegują na posiedzenia Konferencji
Przewodniczących dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą
w nich bez prawa głosu.

2. Posłowie niezrzeszeni delegują na posiedzenia Konferencji
Przewodniczących jednego przedstawiciela, który uczestniczy
w nich bez prawa głosu.

P6_TA(2007)0500

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle Statutu posła do Parla-
mentu Europejskiego

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Par-
lamentu Europejskiego w świetle Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2006/2195(REG))

Parlament Europejski,

— uwzględniając pismo swojego Przewodniczącego z dnia 29 czerwca 2006 r. i jego ogłoszenie na posie-
dzeniu plenarnym w dniu 7 września 2006 r.,

— uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinii Komisji Prawnej
(A6-0368/2007),

C 282 E/106 PL 6.11.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 13 listopada 2007 r.



1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. wskazuje, że poniższe zmiany wchodzą w życie w pierwszym dniu następnej kadencji Parlamentu
Europejskiego, rozpoczynającej się w 2009 r.;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKI

Poprawka 1

Artykuł 8

Zwrot wydatków i diety Stosowanie Statutu posła

Przepisy dotyczące diet oraz zwrotu wydatków posłów ustana-
wia Prezydium.

Prezydium określa zasady stosowania Statutu posła do Parla-
mentu Europejskiego, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Poprawka 2

Artykuł 39 ustęp 1

1. Zgodnie z art. 192 akapit drugi Traktatu WE Parlament
może, przyjmując rezolucję na podstawie sprawozdania
z inicjatywy własnej właściwej komisji, zwrócić się do Komisji
o przedłożenie wszelkich stosownych wniosków mających na
celu przyjęcie nowego lub modyfikację istniejącego aktu praw-
nego. Rezolucja jest przyjmowana większością głosów posłów
do Parlamentu. Parlament może jednocześnie ustalić termin
przedstawienia wniosku.

1. Zgodnie z art. 192 Traktatu WE Parlament może, przy-
jmując rezolucję na podstawie sprawozdania z inicjatywy włas-
nej właściwej komisji sporządzonego zgodnie z art. 45, zwrócić
się do Komisji o przedłożenie wszelkich stosownych wniosków
mających na celu przyjęcie nowego lub modyfikację istniejącego
aktu prawnego. Rezolucja jest przyjmowana większością głosów
posłów do Parlamentu. Parlament może jednocześnie ustalić ter-
min przedłożenia wniosku.

Poprawka 3

Artykuł 39 ustęp 1 a (nowy)

1a. Każdy poseł może przedłożyć wniosek dotyczący wspól-
notowego aktu prawnego w ramach prawa Parlamentu do ini-
cjatywy legislacyjnej zgodnie z art. 192 Traktatu WE.

Poprawka 4

Artykuł 39 ustęp 1b (nowy)

1b. Wniosek przedkładany jest Przewodniczącemu, który
przekazuje go właściwej komisji do rozpatrzenia. Przed przeka-
zaniem wniosek tłumaczony jest na języki urzędowe, które
Przewodniczący właściwej komisji uzna za niezbędne do podję-
cia decyzja w przedmiocie nadania wnioskowi dalszego biegu.
W ciągu trzech miesięcy od przekazania wniosku komisja
podejmuje decyzję w sprawie dalszej procedury po wysłuchaniu
autora wniosku.

Jeżeli komisja podejmie decyzję o przedłożeniu wniosku Parla-
mentowi zgodnie z procedurą opisaną w art. 45, w tytule spra-
wozdania wymienia się nazwisko autora wniosku.
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Poprawka 5

Artykuł 39 ustęp 2

2. Przed wszczęciem procedury określonej w art. 45 właś-
ciwa komisja upewnia się, że nie trwają prace przygotowawcze
nad tego rodzaju wnioskiem, a mianowicie, że:

skreślony

a) wniosek tego rodzaju nie figuruje w rocznym programie
działalności legislacyjnej;

b) przygotowania do sporządzenia takiego wniosku nie zos-
tały rozpoczęte lub też bez powodu się opóźniają;

c) Komisja nie rozpatrzyła pozytywnie wcześniejszych wnio-
sków przedstawionych przez właściwą komisję albo
zawartych w rezolucjach przyjętych przez Parlament więk-
szością oddanych głosów.

Poprawka 6

Artykuł 45 ustęp 1 (nowe)

1. Jeżeli komisja, do której nie zwrócono się o konsultację
lub opinię na podstawie art. 179 ust. 1, zamierza przygotować
sprawozdanie dotyczące kwestii należącej do jej kompetencji
oraz przedstawić Parlamentowi projekt rezolucji w tej sprawie,
powinna ona zwrócić się wcześniej o zgodę do Konferencji
Przewodniczących. Ewentualna odmowa musi zawierać uzasad-
nienie.

1. Jeżeli komisja, do której nie zwrócono się o konsultację
lub opinię na podstawie art. 179 ust. 1, zamierza przygotować
sprawozdanie dotyczące kwestii należącej do jej kompetencji
oraz przedstawić Parlamentowi projekt rezolucji w tej sprawie,
powinna ona zwrócić się wcześniej o zgodę do Konferencji
Przewodniczących. Ewentualna odmowa musi zawierać uzasad-
nienie. Jeżeli przedmiotem sprawozdania jest wniosek, który
został złożony przez posła zgodnie z art. 39 ust. 1a, zgoda
może nie zostać wydana jedynie w przypadku, gdy nie są speł-
nione warunki art. 5 Statutu posła do Parlamentu Europej-
skiego oraz art. 192 Traktatu WE.

Poprawka 7

Artykuł 150 ustęp 6 akapit pierwszy

6. Poprawki mogą zostać poddane pod głosowanie wyłącznie
po ich wydrukowaniu i doręczeniu we wszystkich językach
urzędowych, chyba że Parlament postanowi inaczej. Decyzja
taka nie może zostać podjęta, jeśli sprzeciwi się jej co najmniej
czterdziestu posłów.

6. Poprawki mogą zostać poddane pod głosowanie wyłącznie
po ich wydrukowaniu i doręczeniu we wszystkich językach
urzędowych, chyba że Parlament postanowi inaczej. Decyzja
taka nie może zostać podjęta, jeśli sprzeciwi się jej co najmniej
czterdziestu posłów. Parlament unika podjęcia decyzji,
w wyniku których w niedopuszczalnym stopniu poszkodowani
zostaliby posłowie posługujący się określonym językiem.

Poprawka 8

Załącznik I artykuł 2 ustęp 1 litera aa (nowa)

aa) wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu sprawowania
mandatu w innym parlamencie,
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKI



Poprawka 9
Załącznik I, artykuł 4

W oczekiwaniu na zastąpienie różnorodnych przepisów krajo-
wych przez przepisy o wykonywaniu mandatu posła do
Parlamentu Europejskiego, w sprawach związanych z oświad-
czeniami majątkowymi posłowie podlegają przepisom obowią-
zującym w państwach członkowskich, w których zostali
wybrani.

W sprawach związanych z oświadczeniami majątkowymi posło-
wie podlegają przepisom obowiązującym w państwach człon-
kowskich, w których zostali wybrani.

Poprawka 10
Załącznik VII litera C a (nowa)

Ca. Osobisty konflikt interesów

Za zgodą Prezydium można drogą umotywowanej decyzji
odmówić posłowi dostępu do dokumentu Parlamentu, jeżeli
Prezydium po wysłuchaniu posła stwierdzi, że udzielenie
dostępu wpłynęłoby negatywnie na interes instytucjonalny
Parlamentu lub na interes publiczny w stopniu, który byłby
nie do przyjęcia, oraz że poseł pragnie dostępu ze względów
prywatnych i osobistych. Poseł może wnieść na piśmie umoty-
wowany sprzeciw wobec tej decyzji w terminie jednego mie-
siąca od powiadomienia o niej. Decyzję w przedmiocie sprze-
ciwu podejmuje Parlament bez debaty w trakcie pierwszego
posiedzenia po wniesieniu sprzeciwu.

P6_TA(2007)0501

Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty
w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (COM(2007)0046 —

C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2007)0046),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0062/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0365/2007),
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKI


