
B. mając na uwadze, że Witoldowi Tomczakowi zarzuca się, iż wyrządził szkodę o wartości szacowanej na 
39 669 PLN (około 11 500EUR), uszkadzając rzeźbę „Dziewiąta godzina” — przedstawiającą papieża 
Jana Pawła II przygniecionego głazem — w Galerii Zachęta w Warszawie w dniu 21 grudnia 2000 r., 
z naruszeniem art. 288 ust. 1 polskiego kodeksu karnego ( 1 ), 

C. mając na uwadze, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie zebrała dowody obciążające Witolda 
Tomczaka, jednak ten ostatni odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące zdarzenia, do którego doszło 
w Galerii Zachęta, 

D. mając na uwadze, że Witold Tomczak twierdzi, iż poprzez swoje działanie względem rzeźby zamierzał 
chronić uczucia religijne własne oraz innych osób, a także bronić godności papieża; mając na uwadze, 
że kwestionuje on wartość szkody, której wyrządzenie jest mu zarzucane, a w każdym razie twierdzi, że 
jego zachowanie miało na celu ochronę wyższej wartości — honoru papieża w oczach polskich kato
lików, 

E. mając na uwadze, że zgodnie z uzyskanymi informacjami Witold Tomczak nie jest chroniony immu
nitetem parlamentarnym przed żadnym z zarzutów, jakie podano do wiadomości Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, 

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Witolda Tomczaka; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania sporzą
dzonego przez komisję przedmiotowo właściwą właściwemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

( 1 ) Artykuł ten brzmi: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

Zatwierdzanie Komisji Europejskiej (zmiana Regulaminu) 

P6_TA(2008)0328 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do zatwierdzania Komisji Europejskiej 

(2007/2128(REG)) 

(2009/C 294 E/21) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 14 grudnia 2006 r., 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdza- 
nia Komisji Europejskiej ( 1 ), 

— uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0198/2008), 

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

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem 
informacji.
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Poprawka 1 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 99 — ustęp 2 

2. Każda z komisji zwraca się do kandydata o złożenie 
oświadczenia i udzielenie odpowiedzi na pytania. 

2. Właściwa komisja lub komisje zwracają się do desygno
wanego komisarza o złożenie oświadczenia i udzielenie odpo
wiedzi na pytania. Przesłuchania są organizowane w sposób 
pozwalający desygnowanym komisarzom na dostarczenie 
Parlamentowi wszystkich istotnych informacji. Postanowienia 
dotyczące organizacji tych przesłuchań określone są 
w załączniku do Regulaminu. ( 1 ). 

_____________ 
( 1 ) Patrz załącznik XVI b. 

Poprawka 2 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 99 — ustęp 6 

6. Członkowie Komisji, których przedmiot działalności 
zmienił się w trakcie kadencji Komisji, wzywani są do stawienia 
się przed przedmiotowo właściwymi komisjami. 

6. W przypadku znaczącej zmiany przedmiotu działalności 
w trakcie kadencji Komisji, obsadzenia wakatu lub akcesji 
nowego państwa członkowskiego zainteresowani komisarze 
wzywani są do stawienia się przed przedmiotowo właściwymi 
komisjami zgodnie z ust. 2. 

Poprawka 3 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI b (nowy) 

ZAŁĄCZNIK XVI b 

Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej 

1. Następujące zasady, kryteria i ustalenia mają zastoso
wanie do poddania ogółu kolegium Komisji pod parlamen
tarne głosowanie zatwierdzające: 

(a) Ocena 

Parlament ocenia desygnowanego komisarza pod kątem 
jego ogólnych kompetencji, zaangażowania w 
problematykę europejską oraz osobistej niezależności. 
Oceniana jest wiedza z zakresu jego przyszłego przedmiotu 
działalności oraz jego zdolności komunikacyjne. 

Parlament przywiązuje szczególną wagę do równowagi 
płci. Może on wyrażać swoją opinię na temat przydziału 
obowiązków przez przewodniczącego-elekta. 

Parlament może wystąpić o informacje mające znaczenie 
dla podjęcia przezeń decyzji na temat kompetencji desyg
nowanych komisarzy. Oczekuje też całkowitego ujawnienia 
informacji na temat ich interesów finansowych.
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(b) Przesłuchania 

Każdy desygnowany komisarz jest zaproszony do stawienia 
się przed właściwą komisją lub komisjami na jedno prze
słuchanie. Przesłuchania są jawne. 

Przesłuchania są organizowane wspólnie przez Konferencję 
Przewodniczących oraz Konferencję Przewodniczących 
Komisji. Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie zainteresowanych komisji w przypadku miesza
nego przedmiotu działalności. Istnieją trzy opcje: 

(i) jeżeli przedmiot działalności desygnowanego komi
sarza leży w kompetencjach tylko jednej komisji, 
wówczas desygnowany komisarz jest przesłuchiwany 
wyłącznie przez tę komisję; 

(ii) jeżeli przedmiot działalności desygnowanego komi
sarza leży, w podobnych proporcjach, 
w kompetencjach kilku komisji, wówczas komisarz 
desygnowany jest przesłuchiwany wspólnie przez te 
komisje; oraz 

(iii) jeżeli przedmiot działalności desygnowanego komi
sarza leży w znacznej części w kompetencjach jednej 
komisji i w niewielkiej proporcji w kompetencjach co 
najmniej jednej innej komisji, wówczas desygnowany 
komisarz jest przesłuchiwany przez komisję najbar
dziej kompetentną, która zaprasza inną lub inne 
komisje do uczestniczenia w przesłuchaniu. 

W odniesieniu do tych ustaleń zasięga się w pełni opinii 
przewodniczącego-elekta Komisji. 

Komisje przedstawiają pytania pisemne do desygnowanych 
komisarzy odpowiednio wcześnie przed przesłuchaniami. 
Liczba rzeczowych pytań pisemnych jest ograniczona do 
pięciu dla każdej właściwej komisji. 

Przesłuchania odbywają się w okolicznościach i warunkach 
zapewniających wszystkim desygnowanym komisarzom 
jednakowe szanse na przedstawienie się i wyrażenie swoich 
opinii. 

Desygnowani komisarze są proszeni o wygłoszenie oświad
czenia wstępnego nieprzekraczającego dwudziestu minut. 
Przebieg przesłuchań pozwala na rozwinięcie pluralistycz
nego dialogu politycznego między desygnowanymi komisa
rzami a posłami. Przed zakończeniem przesłuchania desyg
nowani komisarze mają możliwość wygłoszenia krótkiego 
oświadczenia końcowego. 

(c) Ocena 

Skatalogowane nagranie wideo z przesłuchań jest udostęp
niane publicznie w ciągu dwudziestu czterech godzin.
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Komisje zbierają się bezzwłocznie po zakończeniu prze
słuchań w celu dokonania oceny poszczególnych desyg
nowanych komisarzy. Posiedzenia te odbywają się przy 
drzwiach zamkniętych. Komisje są proszone o ocenę, czy 
w ich opinii desygnowani komisarze posiadają kwalifi
kacje zarówno do zasiadania w kolegium, jak i do wypeł
niania szczególnych obowiązków, które im powierzono. 
Jeżeli komisji nie udaje się osiągnąć porozumienia co 
do obydwu tych punktów, w ostateczności jej przewodni
czący poddaje obie decyzje pod głosowanie tajne. 
Oświadczenia komisji w sprawie ocen są upublicznione 
i przedstawiane na wspólnym posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących oraz Konferencji Przewodniczących 
Komisji, które odbywa się przy drzwiach zamkniętych. 
Po wymianie poglądów Konferencja Przewodniczących 
i Konferencja Przewodniczących Komisji ogłaszają 
zamknięcie przesłuchań, o ile nie podjęta została decyzja 
o wystąpieniu z wnioskiem o dostarczenie dalszych infor
macji. 

Przewodniczący-elekt Komisji przedstawia całe kolegium 
desygnowanych komisarzy wraz z ich programem na 
posiedzeniu Parlamentu, do udziału w którym zostaną 
zaproszeni wszyscy członkowie Rady. Po prezentacji 
następuje debata. Pod koniec debaty każda grupa poli
tyczna lub co najmniej czterdziestu posłów może przed 
łożyć projekt rezolucji. Mają tu zastosowanie art. 103 
ust. 3, 4 i 5. Po głosowaniu nad projektami rezolucji 
Parlament przystępuje do głosowania w sprawie udzie
lenia bądź nie zgody na nominację — jako organu — 
przewodniczącego- elekta i desygnowanych komisarzy. 
Parlament podejmuje decyzje większością oddanych 
głosów, w głosowaniu imiennym. Głosowanie może 
zostać odroczone na następne posiedzenie. 

2. Następujące postanowienia mają zastosowanie 
w przypadku zmian składu Komisji bądź znaczącej zmiany 
przydziału obowiązków w trakcie trwania jej mandatu: 

(a) Jeżeli w następstwie dymisji, odwołania lub zgonu nastę
puje konieczność obsadzenia wakatu, Parlament, podej
mując szybkie działanie, zaprasza desygnowanego komi
sarza do udziału w przesłuchaniu na warunkach wymie
nionych w ust. 1. 

(b) W przypadku akcesji nowego państwa członkowskiego 
Parlament zaprasza desygnowanego komisarza do udziału 
w przesłuchaniu na warunkach wymienionych w ust. 1. 

(c) W przypadku znaczącej zmiany przedmiotu działalności 
zainteresowani komisarze są zapraszani do stawienia się 
przed zainteresowanymi komisjami przed objęciem nowych 
obowiązków. 

W drodze odstępstwa od procedury określonej w ust. 1 lit. c) 
akapit trzeci, jeżeli głosowanie na posiedzeniu plenarnym 
dotyczy nominacji pojedynczego komisarza, przeprowadzane 
jest głosowanie tajne.
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