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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania, 
kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania Komisji Specjalnej ds. Kryzysu 

Finansowego, Gospodarczego i Społecznego 

(2010/C 230 E/03) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 17 września 2009 r. dotyczącą przedsta
wienia propozycji powołania Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego 
oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania, 

— uwzględniając art. 184 Regulaminu, 

1. podejmuje decyzję o powołaniu Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego 
i Społecznego i przyznaniu jej następujących kompetencji: 

a) analiza i ocena rozmiarów kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, jego wpływu na UE 
i jej państwa członkowskie oraz stanu ładu światowego, oraz proponowanie odpowiednich środków 
długoterminowej odbudowy zdrowych i stabilnych rynków finansowych, które umożliwią wsparcie 
trwałego wzrostu, spójności społecznej i zatrudnienia na wszystkich szczeblach, a także przedsta
wienie oceny wpływu tych środków oraz kosztów wynikających z zaniechania wszelkich działań; 

b) analiza i ocena dotychczasowego wdrażania prawodawstwa wspólnotowego we wszystkich odpowied
nich dziedzinach, a także koordynacja działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu 
wsparcia trwałego i dobrego jakościowo wzrostu oraz inwestycji długoterminowych z myślą 
o zwalczaniu bezrobocia oraz o podjęciu wyzwań demograficznych i klimatycznych, przy równo
czesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości; 

c) nawiązywanie w tym celu niezbędnych kontaktów i organizowanie przesłuchań z udziałem instytucji 
Unii Europejskiej oraz instytucji i forów światowych, europejskich i międzynarodowych, krajowych 
parlamentów i rządów państw członkowskich oraz krajów trzecich, a także przedstawicieli środowisk 
naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów społecznych, w ścisłej 
współpracy z komisjami stałymi;
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2. postanawia, że przy niezmienionych uprawnieniach komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za 
przyjmowanie, monitorowanie i wdrażanie prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego omawianej dzie
dziny komisja specjalna może wydawać zalecenia dotyczące potrzebnych środków lub inicjatyw, w ścisłej 
współpracy z komisjami stałymi; 

3. postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 45 członków; 

4. ustala okres funkcjonowania komisji specjalnej na 12 miesięcy, począwszy od dnia 8 października 
2009 r., z możliwością przedłużenia; komisja przedłoży Parlamentowi sprawozdanie śródokresowe 
i sprawozdanie końcowe, zawierające zalecenia dotyczące potrzebnych działań lub inicjatyw.
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