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Zmiana art. 51: wspólne posiedzenia komisji 

P7_TA(2011)0277 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany art. 51 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego dotyczącego procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji 

(2010/2061(REG)) 

(2012/C 390 E/08) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 11 marca 2010 r. 
oraz pismo przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie
czeństwa Żywności z dnia 25 marca 2010 r., 

— uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0197/2011), 

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian; 

2. przypomina, że zmiany te wejdą w życie z pierwszym dniem następnej sesji miesięcznej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem 
informacji. 

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 1 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 51 

Jeżeli spełnione są warunki ustanowione w art. 49 ust. 1 i art. 
50 Regulaminu, Konferencja Przewodniczących może, jeśli 
uzna, że kwestia ma znaczenie zasadnicze, podjąć decyzję 
o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia 
komisji oraz wspólne głosowanie. W takim przypadku właściwi 
sprawozdawcy sporządzają jeden projekt sprawozdania. Projekt 
ren analizują i głosują nad nim zaangażowane komisje podczas 
wspólnych posiedzeń przebiegających pod wspólnym przewod
nictwem przewodniczących danych komisji. Komisje mogą 
tworzyć międzykomisyjne grupy robocze celem przygotowania 
wspólnych posiedzeń i głosowań. 

1. Jeżeli do Konferencji Przewodniczących wpłynie pytanie 
dotyczące kompetencji zgodnie z art. 188 ust. 2, może ona 
podjąć decyzję o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne 
posiedzenia komisji oraz wspólne głosowanie, gdy: 

— dana sprawa, zgodnie z załącznikiem VII, nierozerwalnie 
wchodzi w zakres kompetencji kilku komisji oraz 

— Konferencja uzna, że kwestia ta ma znaczenie zasadnicze.
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

2. W takim przypadku odpowiedni sprawozdawcy sporzą
dzają jeden projekt sprawozdania. Projekt ren analizują i głosują 
nad nim zaangażowane komisje podczas wspólnych posiedzeń 
przebiegających pod wspólnym przewodnictwem ich przewod
niczących. 

Na wszystkich etapach procedury uprawnienia wynikające ze 
statusu komisji właściwej mogą być wykonywane przez zaan
gażowane komisje wyłącznie gdy działają one wspólnie. 
Komisje mogą tworzyć międzykomisyjne grupy robocze celem 
przygotowania wspólnych posiedzeń i głosowań. 

3. W drugim czytaniu w ramach zwykłej procedury usta
wodawczej stanowisko Rady jest rozpatrywane na wspólnym 
posiedzeniu zaangażowanych komisji, które w przypadku 
braku porozumienia między ich przewodniczącymi odbywa 
się w środę w pierwszym tygodniu przeznaczonym na posie
dzenia organów parlamentarnych po przedłożeniu Parlamen
towi stanowiska Rady. W przypadku braku porozumienia co 
do terminu kolejnego posiedzenia zostanie ono zwołane przez 
przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji. 
Głosowanie nad zaleceniem do drugiego czytania odbywa się 
na wspólnym posiedzeniu w oparciu o wspólny projekt przy
gotowany przez odpowiednich sprawozdawców zaangażowa
nych komisji lub – w przypadku braku wspólnego projektu 
– na podstawie poprawek przedstawionych przez zaangażo
wane komisje. 

W trzecim czytaniu w ramach zwykłej procedury ustawodaw
czej przewodniczący i sprawozdawcy zaangażowanych komisji 
stają się z urzędu członkami delegacji do komitetu pojednaw
czego. 

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Adriana Severina 

P7_TA(2011)0278 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie 
immunitetu Adriana Severina (2011/2070(IMM)) 

(2012/C 390 E/09) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Adriana Severina przekazany w dniu 5 kwietnia 2011 r. 
przez Krajową Dyrekcję ds. Przeciwdziałania Korupcji (biuro prokuratora przy Sądzie Najwyższym 
Rumunii) i ogłoszony podczas posiedzenia plenarnego w dniu 6 kwietnia 2011 r., 

— po wysłuchaniu wyjaśnień Adriana Severina w dniu 23 maja 2011 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 Regula
minu, 

— uwzględniając art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 
1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,
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Czwartek, 23 czerwca 2011 r.
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