
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 Europej
skiego), tak aby zapewnić Parlamentowi możliwość wykonywania jego prerogatyw w terminach, o których 
mowa w decyzji 1999/468/WE i w niniejszym porozumieniu. 

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 ) 

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

Środki wykonawcze (zmiana do art. 81 Regulaminu) 

P6_TA(2008)0190 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie środków wykonawczych (2008/2027(REG)) 

(2009/C 271 E/10) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu z dnia 27 marca 2008 r. przedkładające porozu
mienie międzyinstytucjonalne w formie zatwierdzonej przez Konferencję Przewodniczących w dniu 
12 grudnia 2007 r., 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte między Parlamentem Europejskim 
a Komisją w sprawie procedur dotyczących wdrażania decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 
2006/512/WE ( 1 ), 

— uwzględniając art. 120 ust. 2, 201 oraz art. 202 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0108/2008), 

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 przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem 
informacji.
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( 1 ) Teksty przyjęte z dnia 8.5.2008, P6_TA(2008)0189. 

Czwartek, 8 maja 2008 r.



TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 1 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 81 — ustęp 4 — litera a) 

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać 
w momencie przekazania Parlamentowi projektu środków 
we wszystkich językach urzędowych; 

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać 
w momencie przekazania Parlamentowi projektu środków 
we wszystkich językach urzędowych. W przypadkach, 
w których mają zastosowanie krótsze terminy (art. 5a 
ust. 5 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyzna
nych Komisji) oraz w nagłych przypadkach (art. 5a ust. 6 
decyzji 1999/468/WE), czas przeznaczony na kontrolę 
zaczyna upływać od daty otrzymania przez Parlament osta
tecznego projektu środków wykonawczych w wersjach języ
kowych przedłożonych członkom komisji ustanowionej 
zgodnie z decyzją 1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się 
temu przewodniczący właściwej komisji parlamentarnej. 
Art. 138 nie ma w takim przypadku zastosowania;
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Czwartek, 8 maja 2008 r.


