
B. mając na uwadze, że wniosek posła Tudora dotyczy postępowania karnego, w którym jest on oska
rżony o grożenie komornikowi i kilku funkcjonariuszom policji, dopuszczenie się przemocy wobec 
nich, obrażanie ich oraz ogólnie o próbę utrudniania wykonania decyzji sądu w kontekście eksmisji 
Partii Wielkiej Rumunii (PRM) w dniu 4 stycznia 2011 r. z zajmowanego przez nią lokalu w Buka
reszcie; 

C. mając na uwadze, że w ramach tego postępowania Corneliu Vadim Tudor jest oskarżony o obrazę 
sądu, zachowanie niezgodne z dobrymi obyczajami i zakłócanie porządku publicznego; 

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europej
skiej posłowie do Parlamentu Europejskiego nie podlegają żadnej formie dochodzenia, zatrzymania czy 
postępowania sądowego w odniesieniu do wyrażonych przez nich opinii lub oddanych głosów podczas 
wykonywania swoich obowiązków, a także mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 tegoż protokołu na 
terytorium swojego państwa posłowie korzystają z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu 
ich państwa; 

E. mając na uwadze, że w swoim piśmie poseł Tudor odnosi się zarówno do art. 8, jak i 9 protokołu 
(dawny art. 9 i 10); mając na uwadze, że art. 9 nie ma zastosowania z uwagi na art. 72 konstytucji 
Rumunii, wobec czego należy rozumieć, że wniosek posła Tudora opiera się jedynie na art. 8; 

F. mając na uwadze, że w piśmie z dnia 8 czerwca 2011 r. przewodniczący Komisji Prawnej zwrócił się 
do władz Rumunii z prośbą o dalsze, bardziej szczegółowe informacje na temat postępowania prze
ciwko posłowi Tudorowi; 

G. mając na uwadze, że w piśmie z dnia 7 października 2011 r. władze Rumunii oświadczyły, co 
następuje: „Z uwagi na fakt, iż C. V. Tudor nie został zatrzymany, aresztowany ani zrewidowany, 
nie ma potrzeby ubiegania się o zgodę Parlamentu Europejskiego. Jako że okoliczności sprawy nie mają 
związku z jego głosowaniami ani poglądami politycznymi wyrażanymi podczas sprawowania przezeń 
mandatu, a także nie został on zatrzymany, aresztowany ani przeszukany, uznano, że nie ma koniecz
ności wnioskowania o uchylenie immunitetu C. V. Tudora”; 

H. mając na uwadze, że eksmisja Partii Wielkiej Rumunii i okoliczności towarzyszące rzeczywiście 
stanowią przedmiot postępowania cywilnego i karnego, a postępowania te nie mają bezpośredniego, 
oczywistego związku ze sprawowaniem przez posła Tudora mandatu posła do Parlamentu Europej
skiego; 

I. mając na uwadze, że C. V. Tudor nie skorzystał ze sposobności uzasadnienia swojego wniosku 
o skorzystanie z immunitetu przed właściwą komisją, zwłaszcza w odniesieniu do pisma wystosowa
nego przez władze rumuńskie; 

1. nie wyraża zgody na skorzystanie przez Corneliu Vadima Tudora z immunitetu i przywilejów; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do bezzwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawoz
dania właściwej komisji Parlamentu Europejskiego, właściwym władzom Rumunii oraz Corneliu Vadimowi 
Tudorowi. 

Zmiana art. 87a i 88 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 

P7_TA(2012)0199 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany art. 87a i 88 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2009/2195(REG)) 

(2013/C 261 E/09) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 9 października 2009 r., 

— uwzględniając art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PL C 261 E/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.9.2013 

Czwartek, 10 maja 2012 r.



— uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ( 1 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania 
uprawnień ustawodawczych ( 2 ), 

— uwzględniając art. 211 i art. 212 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0072/2012), 

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 do wiadomości Radzie 
i Komisji. 

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 1 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a 

Jeżeli na mocy aktu ustawodawczego Komisji przekazane są 
uprawnienia do uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych 
niż istotne, elementów aktu ustawodawczego, właściwa 
komisja: 

— rozpatruje każdy projekt aktu delegowanego po przeka
zaniu go Parlamentowi w celu wykonania kontroli parla
mentarnej; 

— może przedłożyć Parlamentowi w projekcie rezolucji 
wszelkie odpowiednie wnioski zgodnie z postanowieniami 
aktu ustawodawczego. 

Przepisy art. 88 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

1. Jeżeli Komisja przekazuje Parlamentowi akt delegowany, 
przewodniczący odsyła go do komisji właściwej dla podstawo
wego aktu ustawodawczego, która może podjąć decyzję 
o mianowaniu sprawozdawcy celem zbadania jednego lub 
kilku aktów delegowanych. 

Poprawka 2 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 a (nowy) 

1a. Przewodniczący informuje Parlament o dacie otrzy
mania aktu delegowanego we wszystkich językach urzędowych 
oraz o terminie, w którym może zostać wyrażony sprzeciw. 
Termin ten zaczyna biec od tej daty. 

Informacja publikowana jest w protokole posiedzenia, wraz 
z nazwą komisji przedmiotowo właściwej.
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 3 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 b (nowy) 

1b. Zgodnie z postanowieniami podstawowego aktu usta
wodawczego komisja przedmiotowo właściwa, jeśli uzna to za 
stosowne, może, po konsultacji ze wszystkimi zainteresowa
nymi komisjami, przedstawić Parlamentowi projekt uzasad
nionej rezolucji. Ten projekt rezolucji wskazuje powody wyra 
żenia sprzeciwu przez Parlament; projekt rezolucji może 
zawierać skierowany do Komisji wniosek o przedstawienie 
nowego aktu delegowanego uwzględniającego zalecenia sfor
mułowane przez Parlament. 

Poprawka 4 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 c (nowy) 

1c. Jeżeli na dziesięć dni roboczych przed początkiem sesji 
miesięcznej, której środa poprzedza dzień upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 1d i wypada najbliżej tego dnia, 
komisja przedmiotowo właściwa nie przedstawi projektu rezo
lucji, grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów 
może złożyć projekt rezolucji w tej sprawie, w celu wprowa
dzenia go do porządku dziennego wspomnianej wyżej sesji 
miesięcznej. 

Poprawka 5 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 d (nowy) 

1d. Parlament podejmuje, w terminie przewidzianym 
w podstawowym akcie ustawodawczym, decyzję w sprawie 
każdego złożonego projektu rezolucji większością głosów okre 
śloną w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej. 

Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa uzna za stosowne, 
zgodnie z postanowieniami podstawowego aktu ustawodaw
czego, przedłużenie terminu wyrażania sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej informuje o tym w imieniu Parlamentu Radę 
i Komisję.
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 6 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 e (nowy) 

1e. Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa zaleci, by przed 
upływem terminu przewidzianego w podstawowym akcie usta
wodawczym Parlament oświadczył, że nie wyraża sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego: 

— informuje ona o tym przewodniczącego Konferencji Prze
wodniczących Komisji pismem zawierającym uzasadnienie 
i przedstawia odpowiednie zalecenie; 

— jeżeli sprzeciw nie zostanie wyrażony ani podczas kolej
nego posiedzenia Konferencji Przewodniczących Komisji, 
ani, w pilnych przypadkach, przy zastosowaniu procedury 
pisemnej, jej przewodniczący powiadamia o tym przewod
niczącego Parlamentu, który jak najszybciej informuje 
zgromadzenie plenarne; 

— jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu 
na posiedzeniu plenarnym grupa polityczna lub co 
najmniej czterdziestu posłów wyrazi sprzeciw wobec zale
cenia, jest ono poddawane pod głosowanie; 

— jeżeli w tym samym terminie sprzeciw nie zostanie wyra 
żony, zalecenie uznaje się za przyjęte; 

— przyjęcie takiego zalecenia oznacza, że każda późniejsza 
propozycja sprzeciwu wobec aktu delegowanego jest niedo
puszczalna. 

Poprawka 7 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 f (nowy) 

1f. Komisja przedmiotowo właściwa może, zgodnie z posta
nowieniami podstawowego aktu ustawodawczego, przedstawić 
Parlamentowi projekt uzasadnionej rezolucji uchylającej – 
w całości lub w części – przekazanie uprawnień przewidziane 
w tym akcie. Parlament stanowi większością głosów określoną 
w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Poprawka 8 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 a – ustęp 1 g (nowy) 

1g. Przewodniczący informuje Radę i Komisję o stanowis
kach przyjętych na mocy niniejszego artykułu.
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 9 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – tytuł 

Środki wykonawcze Akty i środki wykonawcze 

Poprawka 10 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 1 

1. Jeśli Komisja przedłoży Parlamentowi projekt środków 
wykonawczych, Przewodniczący przekazuje ten projekt komisji 
właściwej dla aktu prawnego, do którego mają zostać przyjęte 
środki wykonawcze. Jeżeli w odniesieniu do aktu podstawo
wego zastosowano procedurę obejmującą zaangażowane 
komisje, właściwa komisja występuje do zaangażowanej 
komisji o ustne lub pisemne przekazanie jej opinii. 

1. Jeżeli Komisja przedłoży Parlamentowi projekt aktu lub 
środka wykonawczego, przewodniczący przekazuje go komisji 
właściwej dla podstawowego aktu ustawodawczego, która może 
podjąć decyzję o mianowaniu sprawozdawcy celem zbadania 
jednego lub kilku projektów aktów lub środków wykonaw
czych. 

Poprawka 11 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 2 

2. Przewodniczący właściwej komisji wyznacza posłom 
termin do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie przez komisję 
sprzeciwu wobec projektu środków. W stosownych przypad
kach komisja może podjąć decyzję o powołaniu sprawozdawcy 
spośród swoich członków lub stałych zastępców. Jeżeli komisja 
sprzeciwi się projektowi środków, przedstawia ona projekt 
rezolucji sprzeciwiającej się przyjęciu tego projektu środków. 
Rezolucja może również proponować zmiany, które należy 
wprowadzić do projektu środków. 

2. Komisja przedmiotowo właściwa może przedstawić 
Parlamentowi projekt uzasadnionej rezolucji wskazujący, że 
wniosek w sprawie aktu lub środka wykonawczego wykracza 
poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w podstawowym 
akcie ustawodawczym lub jest niezgodny z prawem Unii 
z innych powodów. 

Jeżeli Parlament przyjmie taką rezolucję w stosownym terminie 
liczonym od dnia otrzymania projektu środków, Przewodni
czący wzywa Komisję do wycofania lub zmiany projektu 
środków lub do przedłożenia wniosku zgodnie z odpowiednią 
procedurą ustawodawczą. 

Poprawka 12 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 3 

3. Jeżeli przed upływem powyższego terminu nie odbędzie 
się sesja miesięczna, należy uznać, że prawo do zajęcia stano
wiska zostało przekazane właściwej komisji. Stanowisko to 
przybiera formę pisma przewodniczącego komisji do właści
wego członka Komisji, o którym powiadamia się wszystkich 
posłów. 

3. Projekt rezolucji może zawierać skierowany do Komisji 
wniosek o wycofanie aktu, środka lub projektu aktu lub 
środka, o jego zmianę z uwzględnieniem uwag zgłoszonych 
przez Parlament lub o przedstawienie nowego wniosku usta
wodawczego. Przewodniczący informuje Radę i Komisję 
o zajętym stanowisku.
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 13 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 4 – wprowadzenie 

4. Jeżeli środki wykonawcze przewidywane przez Komisję 
podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą, ust. 
3 nie stosuje się, a ust. 1 i 2 uzupełnia się w następujący 
sposób: 

4. Jeżeli środki wykonawcze przewidywane przez Komisję 
podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą okre 
ślonej w decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, 
zastosowanie mają następujące postanowienia dodatkowe: 

Poprawka 14 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 4 – litera a) 

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 przyznanych 
Komisji) oraz w nagłych przypadkach (art. 5a ust. 6 decyzji 
1999/468/WE), czas przeznaczony na kontrolę zaczyna 
upływać od daty otrzymania przez Parlament ostatecznego 
projektu środków wykonawczych w wersjach językowych 
przedłożonych członkom komisji ustanowionej zgodnie 
z decyzją 1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu prze
wodniczący właściwej komisji parlamentarnej. Art. 146 nie 
ma w takim przypadku zastosowania; 

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać 
w momencie przekazania Parlamentowi projektu środków 
we wszystkich językach urzędowych. W przypadku skró
cenia czasu przeznaczonego na kontrolę, przewidzianego 
w art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE, oraz w nagłych 
przypadkach przewidzianych w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/ 
468/WE czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać od 
daty otrzymania przez Parlament ostatecznego projektu 
środków wykonawczych w wersjach językowych przedłożo
nych członkom komisji ustanowionej zgodnie z decyzją 
1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu przewodniczący 
właściwej komisji parlamentarnej. Art. 146 nie ma w takim 
przypadku zastosowania; 

Poprawka 15 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 4 – litera a a) (nowa) 

a a) jeżeli podstawą projektu środka wykonawczego jest art. 
5a ust. 5 lub 6 decyzji 1999/468/WE, który dotyczy 
skrócenia terminów wyrażenia przez Parlament sprze
ciwu, projekt rezolucji sprzeciwiającej się przyjęciu tego 
projektu środka może zostać złożony przez przewodniczą
cego właściwej komisji, jeżeli nie mogła ona zebrać się 
we właściwym czasie; 

Poprawka 16 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 4 – litera b) 

b) Parlament, podejmując decyzję większością głosów wszyst
kich posłów, może sprzeciwić się przyjęciu projektu środ
ków, uzasadniając sprzeciw tym, że projekt ten przekracza 
uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawo
wym, jest niezgodny z celem lub treścią aktu podstawowego 
lub narusza zasadę pomocniczości bądź proporcjonalności; 

b) Parlament, podejmując decyzję większością głosów wszyst
kich posłów, może sprzeciwić się przyjęciu projektu środka 
wykonawczego, wskazując, że projekt ten przekracza upraw
nienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym, 
jest niezgodny z celem lub treścią aktu podstawowego lub 
narusza zasadę pomocniczości bądź proporcjonalności;
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 17 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 4 – litera c) 

c) jeżeli podstawą projektu środków jest art. 5a ust. 5 lub 6 
decyzji 1999/468/WE, który dotyczy skrócenia terminów 
wyrażenia przez Parlament sprzeciwu, projekt rezolucji 
sprzeciwiającej się przyjęciu tego projektu środków może 
zostać złożony przez przewodniczącego właściwej komisji, 
jeżeli komisja nie mogła zebrać się we właściwym czasie. 

skreślona 

Poprawka 18 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 4 – litera c a) (nowa) 

c a) w przypadku gdy właściwa komisja w następstwie nale 
życie uzasadnionego wniosku Komisji zaleci w zawiera
jącym uzasadnienie piśmie do przewodniczącego Konfe
rencji Przewodniczących Komisji, by Parlament oświad
czył, że nie wyraża sprzeciwu wobec proponowanego 
środka przed upływem normalnego terminu przewidzia
nego w art. 5a ust. 3 lit. c) lub art. 5a ust. 4 lit. e) 
decyzji 1999/468/WE, zastosowanie ma procedura prze
widziana w art. 87a, ust. 1e. 

Poprawka 19 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 a – nagłówek (nowy) 

Artykuł 88 a 

Rozpatrywanie w ramach procedury obejmującej zaangażo
wane komisje lub wspólne posiedzenia komisji 

Poprawka 20 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 a – ustęp 1 (nowy) 

1. Jeżeli podstawowy akt ustawodawczy został przyjęty 
przez Parlament przy zastosowaniu procedury przewidzianej 
w art. 50, do rozpatrywania aktów delegowanych i projektów 
aktów lub środków wykonawczych zastosowanie mają nastę
pujące postanowienia uzupełniające: 

— akt delegowany lub projekt aktu lub środka wykonawczego 
jest przekazywany komisji przedmiotowo właściwej 
i komisji zaangażowanej;
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

— przewodniczący komisji przedmiotowo właściwej ustala 
termin, w którym zaangażowana komisja może zgłaszać 
propozycje co do punktów wchodzących w zakres jej 
wyłącznej właściwości lub wspólnej właściwości obydwu 
komisji; 

— jeżeli akt delegowany lub projekt aktu lub środka wyko
nawczego wchodzi głównie w zakres wyłącznej właściwości 
zaangażowanej komisji, jej propozycje są przyjmowane bez 
głosowania przez właściwą komisję; w przeciwnym 
wypadku przewodniczący może zezwolić zaangażowanej 
komisji na przedłożenie Parlamentowi projektu rezolucji. 

Poprawka 21 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 a – ustęp 2 (nowy) 

2. Jeżeli podstawowy akt ustawodawczy został przyjęty 
przez Parlament przy zastosowaniu procedury przewidzianej 
w art. 51, do rozpatrywania aktów delegowanych i projektów 
aktów lub środków wykonawczych zastosowanie mają nastę
pujące postanowienia uzupełniające: 

— po otrzymaniu aktu delegowanego lub projektu aktu lub 
środka wykonawczego przewodniczący określa właściwą 
komisję lub komisje wspólnie właściwe do ich zbadania, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 51 i ewen
tualnych porozumień między przewodniczącymi odnośnych 
komisji; 

— jeżeli akt delegowany lub projekt aktu lub środka wyko
nawczego został odesłany do rozpatrzenia zgodnie z proce
durą obejmującą wspólne posiedzenia komisji, każda 
z komisji może wnioskować o zwołanie wspólnego posie
dzenia w celu rozpatrzenia projektu rezolucji. W braku 
porozumienia między przewodniczącymi odnośnych komisji 
wspólne posiedzenie zwoływane jest przez przewodniczą
cego Konferencji Przewodniczących Komisji. 

Poprawka 22 
Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 216 – ustęp 4 

4. Sprostowanie ogłasza się na kolejnej sesji miesięcznej. 
Uważa się je za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 
godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej 
czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głoso
wanie. Jeżeli sprostowanie nie zostanie przyjęte, odsyła się je do 
właściwej komisji, która może zaproponować zmienione spros
towanie albo zakończyć postępowanie. 

4. Sprostowanie ogłasza się na kolejnej sesji miesięcznej. 
Uważa się je za zatwierdzone, chyba że nie później niż 
dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna 
lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie 
go pod głosowanie. Jeżeli sprostowanie nie zostanie przyjęte, 
odsyła się je do właściwej komisji, która może zaproponować 
zmienione sprostowanie albo zakończyć postępowanie.
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