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Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych z dnia 15 lutego 2011 r., 

— uwzględniając art. 211 Regulaminu, 

1. przyjmuje następującą wykładnię art. 50: 

„Decyzja Konferencji Przewodniczących o zastosowaniu procedury obejmującej zaangażowane komisje 
stosuje się na wszystkich etapach procedury. 

Uprawnienia związane ze statusem »właściwej komisji« wykonywane są przez komisję prowadzącą. Musi 
ona wykonywać powyższe uprawnienia z poszanowaniem prerogatyw zaangażowanej komisji, a w 
szczególności z poszanowaniem obowiązku lojalnej współpracy w kwestii kalendarza prac 
i przysługującego zaangażowanej komisji prawa określania poprawek przedkładanych Parlamentowi 
w zakresie jej wyłącznej właściwości. 

W przypadku, gdy komisja prowadząca naruszy prerogatywy zaangażowanej komisji decyzje podjęte 
przez tą pierwszą pozostają ważne, natomiast zaangażowana komisja może przedłożyć poprawki 
bezpośrednio Parlamentowi, w granicach swej wyłącznej właściwości.” 

2. przyjmuje następującą wykładnię art. 56 ust. 3: 

„Po odesłaniu sprawy do komisji na podstawie ust. 3 komisja prowadząca przed podjęciem decyzji 
w przedmiocie procedury musi umożliwić zaangażowanej komisji, zgodnie z art. 50, dokonanie wyboru 
dotyczącego poprawek wchodzących w zakres jej wyłącznej właściwości, a w szczególności wyboru 
poprawek, które należy ponownie przedłożyć Parlamentowi.
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Termin ustalony zgodnie z ust. 3 akapit drugi ma zastosowanie do złożenia w formie pisemnej lub 
ustnego przedstawienia sprawozdania właściwej komisji. Nie dotyczy on określenia przez Parlament 
odpowiedniej chwili na rozważenie stosowanej procedury.” 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie oraz 
Komisji.
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