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Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotycząca pytań parlamentarnych

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej pytań parlamentarnych (2013/2083(REG))

(2017/C 443/20)

Parlament Europejski,

— uwzględniając pismo swego przewodniczącego z dnia 13 lutego 2013 r.,

— uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0123/2014),

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

2. postanawia, zmiany wejdą w życie pierwszego dnia pierwszej sesji ósmej kadencji parlamentarnej;

3. postanawia, że wprowadzony poprawkami system głosowania mający na celu wskazanie posłów mogących zadać 
pytanie zostanie poddany ocenie po okresie próbnym wynoszącym jeden rok od czasu rozpoczęcia ósmej kadencji 
parlamentarnej;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 116

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Tura pytań do Komisji ma miejsce podczas każdej sesji 
miesięcznej, w terminach ustalanych przez Parlament na 
podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących.

1. Tura pytań do Komisji ma miejsce podczas każdej sesji 
miesięcznej i trwa dziewięćdziesiąt minut oraz dotyczy jednego 
lub większej liczby konkretnych zagadnień przekrojowych, 
o których decyzję podejmuje Konferencja Przewodniczących na 
miesiąc przed sesją miesięczną.

2. Podczas jednej sesji miesięcznej każdy poseł może zadać 
Komisji nie więcej niż jedno pytanie.

2. Zakres odpowiedzialności komisarzy zaproszonych przez 
Konferencję Przewodniczących do udziału w turze pytań musi 
odpowiadać konkretnemu zagadnieniu przekrojowemu, którego 
mają dotyczyć zadawane im pytania. Na sesję miesięczną 
zaprasza się nie więcej niż dwóch komisarzy, z możliwością 
zaproszenia trzeciego w zależności od konkretnego zagadnienia 
przekrojowego wybranego na turę pytań.

3. Pytania są przedstawiane w formie pisemnej Przewodni-
czącemu, który podejmuje decyzję o ich dopuszczalności 
i kolejności, w jakiej zostaną postawione. Powyższa decyzja 
jest niezwłocznie przekazywana autorom pytań.

4. Procedura dotycząca tury pytań określona jest w wytycz-
nych przedstawionych w załączniku do niniejszego Regulami-
nu (17).

3. Turę pytań przeprowadza się zgodnie z systemem głoso-
wania, którego szczegóły przedstawiono w załączniku do 
niniejszego Regulaminu (17).

22.12.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 443/89

Środa, 16 kwietnia 2014 r.



Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję 
Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowa-
dzone z udziałem Rady, Przewodniczącego Komisji, Wiceprze-
wodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego 
Eurogrupy. 

(17) Zob. załącznik II.

4. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję 
Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowa-
dzone z udziałem Rady, Przewodniczącego Komisji, Wiceprze-
wodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego 
Eurogrupy. 

(17) Zob. załącznik II.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 117 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Każdy poseł może wnosić pytania wymagające odpowiedzi 
na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, 
Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przed-
stawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
zgodnie z wytycznym określonymi w załączniku do niniejszego 
Regulaminu (18). Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań 
ponosi ich autor. 

(18) Zob. załącznik III.

1. Każdy poseł może wnosić pytania wymagające odpowiedzi 
na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, 
Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przed-
stawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do niniejszego 
Regulaminu (18). Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań 
ponosi ich autor. 

(18) Zob. załącznik III.

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 117 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Pytania są przekazywane na piśmie Przewodniczącemu, 
który przedkłada je adresatom. Przewodniczący rozstrzyga 
wątpliwości dotyczące dopuszczalności pytań. Autor pytania 
zostaje powiadomiony o jego decyzji.

2. Pytania są przekazywane Przewodniczącemu. Przewodni-
czący rozstrzyga wątpliwości dotyczące dopuszczalności pytań. 
Decyzja Przewodniczącego opiera się nie tylko na przepisach 
określonych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, ale 
także na ogólnych przepisach Regulaminu. Autor pytania 
zostaje powiadomiony o decyzji Przewodniczącego.

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 117 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka 

2a. Pytania składa się w formie elektronicznej. Każdy poseł 
może złożyć maksymalnie pięć pytań miesięcznie.

C 443/90 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.12.2017

Środa, 16 kwietnia 2014 r.



Tekst obowiązujący Poprawka 

W wyjątkowych przypadkach poseł może złożyć dodatkowe 
pytania w formie wydrukowanego i podpisanego dokumentu 
przekazywanego osobiście do stosownego działu Sekretariatu 
Generalnego Parlamentu Europejskiego.

Po upływie jednego roku od rozpoczęcia ósmej kadencji 
Konferencja Przewodniczących przeprowadzi ocenę procedury 
składania dodatkowych pytań.

Poprawka 7

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 117 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst obowiązujący Poprawka 

Posłowie wskazują rodzaj zadawanego pytania. Decyzja w tej 
sprawie należy do Przewodniczącego.

skreślony

Poprawka 8

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 117 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie 
internetowej Parlamentu.

Poprawka 9

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 118 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Każdy poseł może wnosić do Europejskiego Banku 
Centralnego pytania wymagające odpowiedzi na piśmie 
zgodnie z wytycznym określonymi w załączniku do niniejszego 
Regulaminu (19). 

(19) Zob. załącznik III.

1. Każdy poseł może skierować do Europejskiego Banku 
Centralnego do sześciu pytań wymagających odpowiedzi na 
piśmie miesięcznie zgodnie z kryteriami określonymi w załącz-
niku do niniejszego Regulaminu (19). Autor pytań ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za ich treść. 

(19) Zob. załącznik III.
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Poprawka 10

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 118 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Pytania są przedkładane na piśmie przewodniczącemu 
właściwej komisji, który przekazuje je Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu.

2. Pytania są przedkładane na piśmie przewodniczącemu 
właściwej komisji, który powiadamia o nich Europejski Bank 
Centralny. Przewodniczący rozstrzyga wątpliwości dotyczące 
dopuszczalności pytań. Autor pytania zostaje powiadomiony 
o decyzji Przewodniczącego.

Poprawka 11

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 118 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Pytania i odpowiedzi publikuje się w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej.

3. Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie 
internetowej Parlamentu.

Poprawka 12

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik II

Tekst obowiązujący Poprawka 

Przebieg tury pytań przewidzianej w art. 116 Przebieg tury pytań z Komisją

A. Wytyczne 1. Posłowie kierujący pytania do jednego z komisarzy są 
wybierani w drodze losowania w następujący sposób:

1. Pytania są dopuszczalne pod warunkiem, że: — na godzinę przed rozpoczęciem tury pytań przy wejściu do 
sali posiedzeń umieszcza się urnę;

— są zwięzłe i sformułowane w sposób pozwalający na 
udzielenie krótkiej odpowiedzi;

— posłowie, którzy chcą zadać pytanie, podają swoje imię 
i nazwisko w formularzu, który wrzucają do urny;

— dotyczą uprawnień i obowiązków ich adresata oraz mają 
związek z interesem ogólnym;

— posłowie, którzy chcą zadać pytanie, mogą złożyć tylko 
jeden formularz;

— odnoszą się w szczególności, jeśli chodzi o specyficzne 
pytania do Rady, do sprawowania przez nią funkcji 
określania, koordynowania lub wykonywania polityki Unii 
lub do jej uprawnień w ramach procedur mianowania lub 
dotyczących funkcjonowania instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii lub zmiany traktatów;

— Przewodniczący otwiera turę pytań i zamyka urnę;
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Tekst obowiązujący Poprawka 

— nie wymagają od instytucji, do której są skierowane, 
uprzedniego wykonywania analiz ani szeroko zakrojonych 
badań;

— Przewodniczący losuje każdorazowo jedną kartę i wzywa 
wybranego posła do zadania pytania właściwemu komisa-
rzowi.

— są precyzyjnie sformułowane i odnoszą się do konkretnej 
sprawy;

2. Poseł ma minutę na sformułowanie pytania, zaś 
komisarz dwie minuty na udzielenie odpowiedzi. Poseł ten 
może w czasie 30 sekund zadać pytanie uzupełniające 
bezpośrednio odnoszące się do pytania głównego. Komisarz 
ma dwie minuty na udzielenie odpowiedzi na pytanie 
uzupełniające.

— nie zawierają żadnego twierdzenia ani oceny; 3. Pytania oraz pytania uzupełniające muszą bezpośrednio 
dotyczyć wybranego zagadnienia przekrojowego. Przewodni-
czący podejmuje decyzję o dopuszczalności pytań.

— nie dotyczą spraw o charakterze ściśle osobistym;

— nie mają na celu uzyskania dokumentów lub informacji 
statystycznych;

— są przedstawione w formie pytającej.

2. Nie jest dopuszczalne pytanie w sprawie wpisanej już do 
porządku dziennego i mającej być przedmiotem dyskusji 
z udziałem zainteresowanej instytucji ani pytanie dotyczące 
sprawowania przez Radę funkcji ustawodawczej i budżetowej, 
określonych w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o Unii 
Europejskiej.

3. Pytanie nie jest dopuszczalne, jeżeli identyczne lub 
podobne pytanie zostało już postawione i udzielono na nie 
odpowiedzi w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub w przypadku 
żądania informacji dotyczących działań następczych w odnie-
sieniu do konkretnej rezolucji Parlamentu, które zostały już 
dostarczone przez Komisję w pisemnym komunikacie dotyczą-
cym działań następczych, chyba że pojawią się nowe fakty lub 
autor pytania chce otrzymać dodatkowe informacje. W pierw-
szym przypadku autorowi przekazuje się kopię pytania 
i odpowiedzi.

Pytania uzupełniające

4. Po uzyskaniu odpowiedzi każdy poseł może zadać pytanie 
uzupełniające do każdego pytania. Poseł może zadać najwyżej 
dwa pytania uzupełniające.

5. Pytania uzupełniające muszą spełniać warunki dopusz-
czalności zawarte w niniejszych wytycznych.

6. Przewodniczący podejmuje decyzję o dopuszczalności 
pytań uzupełniających i ogranicza ich liczbę w taki sposób, 
aby każdy poseł mógł otrzymać odpowiedź na zadane pytanie.
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Przewodniczący nie ma obowiązku dopuszczania pytań uzu-
pełniających nawet, gdy spełniają one wymienione wyżej 
warunki dopuszczalności, jeżeli:

a) pytanie mogłoby zakłócić prawidłowy przebieg tury pytań 
lub

b) kwestia główna, do której odnosi się pytanie uzupełniające, 
została wystarczająco wyjaśniona przez inne pytania 
uzupełniające lub

c) pytanie uzupełniające nie ma bezpośredniego związku 
z pytaniem głównym.

Odpowiedzi na pytania

7. Instytucja, do której skierowano pytania, dba o to, aby jej 
odpowiedzi były zwięzłe i rzeczowe.

8. Jeśli treść pytań na to pozwala, Przewodniczący, po 
uprzednim zasięgnięciu opinii autorów pytań, może zadecydo-
wać, że instytucja powinna udzielić na nie odpowiedzi łącznej.

9. Odpowiedzi na pytania udziela się wyłącznie w obecności 
ich autora, chyba że przed rozpoczęciem tury pytań autor 
przekaże Przewodniczącemu na piśmie nazwisko swojego 
zastępcy.

10. Jeśli autor pytania lub jego zastępca są nieobecni, 
pytanie pozostawia się bez odpowiedzi.

11. Jeśli poseł złożył pytanie, ale ani on, ani jego zastępca 
nie są obecni podczas tury pytań, Przewodniczący przypomina 
posłowi pisemnie o obowiązku stawienia się lub zapewnienia 
zastępcy. Jeśli w ciągu dwunastu miesięcy Przewodniczący jest 
zmuszony wystosować takie upomnienie trzykrotnie, poseł 
traci na sześć miesięcy prawo do składania pytań w ramach 
tury pytań.

12. Na pytania, na które nie udzielono odpowiedzi z braku 
czasu, odpowiada się zgodnie z art. 117 ust. 4 akapit pierwszy, 
chyba że autor pytania wnioskuje o zastosowanie art. 117 ust. 
3.

13. Do procedury dotyczącej odpowiedzi pisemnych stosuje 
się postanowienia art. 117 ust. 3 i 5.

Terminy

14. Pytania powinny być złożone najpóźniej na tydzień 
przed rozpoczęciem tury pytań. Pytania, które nie zostały 
złożone w tym terminie, mogą być rozpatrywane w trakcie tury 
pytań o ile instytucja, do której są skierowane, wyrazi na to 
zgodę.

C 443/94 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.12.2017

Środa, 16 kwietnia 2014 r.



Tekst obowiązujący Poprawka 

Dopuszczone pytania są doręczane posłom i przekazywane 
instytucjom, do których są skierowane.

B. Zalecenia

(wyciąg z rezolucji Parlamentu z dnia13 listopada 1986 r.)

Parlament Europejski,

1. pragnie, aby wytyczne dotyczące przebiegu tury pytań 
zawarte w art. 43 (27) Regulaminu, a w szczególności w ust. 1 
wytycznych dotyczącym warunków dopuszczalności pytań, były 
ściślej stosowane;

2. zaleca częstsze korzystanie z uprawnienia przyznanego 
Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego na mocy art. 43 
ust. 3 (28) Regulaminu do tematycznego grupowania pytań 
przewidzianych na turę pytań; uważa jednak, że tego typu 
grupowaniu powinny podlegać wyłącznie pytania umieszczone 
w pierwszej części listy pytań złożonych w trakcie danej sesji 
miesięcznej;

3. odnośnie do pytań uzupełniających zaleca, aby Przewod-
niczący przyjął za ogólną zasadę przyznanie autorowi pytania 
głównego prawa do jednego pytania uzupełniającego, nato-
miast posłom, w szczególności tym, którzy wywodzą się z innej 
grupy politycznej lub państwa członkowskiego niż autor 
pytania głównego, do jednego lub co najwyżej dwóch pytań 
uzupełniających; przypomina również, że pytania uzupełniają-
ce powinny być zwięzłe i przedstawione w formie pytającej oraz 
zaleca, aby nie przekraczały one 30 sekund;

4. zachęca Komisję i Radę do dbania o zwięzłość i rzeczo-
wość odpowiedzi, zgodnie z ust. 7 wytycznych. 

(27) Obecnie art. 116.
(28) Obecnie art. 116 ust. 3.

Poprawka 13

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka 

Wytyczne do pytań wymagających odpowiedzi na piśmie na 
mocy art. 117 i 118

Kryteria zadawania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie 
na mocy art. 117 i 118
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Poprawka 14

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst obowiązujący Poprawka 

— wchodzą w zakres uprawnień i obowiązków adresata oraz 
mają związek z interesem ogólnym;

— wchodzą wyłącznie w zakres uprawnień instytucji określo-
nych na mocy odnośnych Traktatów i w zakres obowiązków 
adresata oraz mają związek z interesem ogólnym;

Poprawka 15

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst obowiązujący Poprawka 

— nie przekraczają 200 słów;

Poprawka 16

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe)

Tekst obowiązujący Poprawka 

— zawierają nie więcej niż trzy pytania szczegółowe.

Poprawka 17

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. W przypadku braku zgodności pytania z powyższymi 
wytycznymi Sekretariat przedstawia autorowi pytania odpo-
wiednie sugestie, w jaki sposób pytanie może zostać sformu-
łowane, aby zostało uznane za dopuszczalne.

2. Na życzenie Sekretariat przedstawia autorom sugestie 
dotyczące spełniania w indywidualnych przypadkach kryteriów 
określonych w ustępie 1.
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Poprawka 18

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. W przypadku gdy identyczne lub podobne pytanie zostało 
już zadane w trakcie poprzednich sześciu miesięcy i udzielono 
na nie odpowiedzi lub w przypadku żądania informacji 
dotyczących działań następczych w odniesieniu do konkretnej 
rezolucji Parlamentu, które zostały już dostarczone przez 
Komisję w pisemnym komunikacie dotyczącym działań następ-
czych, Sekretariat przekazuje autorowi kopię tego pytania oraz 
odpowiedź na nie. Nowego pytania nie przekazuje się 
adresatowi, dopóki autor nie powoła się na nowe istotne fakty 
lub nie zażąda dalszych informacji.

3. W przypadku gdy identyczne lub podobne pytanie zostało 
już zadane w trakcie poprzednich sześciu miesięcy i udzielono 
na nie odpowiedzi lub w przypadku żądania informacji 
dotyczących działań następczych w odniesieniu do konkretnej 
rezolucji Parlamentu, które zostały już dostarczone przez 
Komisję w pisemnym komunikacie dotyczącym działań następ-
czych, Sekretariat przekazuje autorowi kopię tego pytania oraz 
odpowiedź na nie. Nowego pytania nie przekazuje się 
adresatowi, dopóki Przewodniczący nie zdecyduje o tym 
w świetle istotnych nowych okoliczności i w odpowiedzi na 
uzasadnioną prośbę autora.

Poprawka 19
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Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Jeżeli pytanie dotyczy informacji rzeczowych lub statys-
tycznych, które są już udostępnione bibliotece Parlamentu, 
biblioteka informuje o tym posła, który może wycofać pytanie.

4. Jeżeli pytanie dotyczy informacji rzeczowych lub statys-
tycznych, które są już udostępnione służbom analitycznym 
Parlamentu, nie jest ono przekazywane adresatowi, ale tym 
służbom, o ile na życzenie autora Przewodniczący nie zdecyduje 
inaczej.

Poprawka 20
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Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Na pytania dotyczące powiązanych ze sobą spraw można 
udzielać wspólnej odpowiedzi.

5. Pytania dotyczące powiązanych ze sobą spraw mogą być 
przez Sekretariat łączone w jedno pytanie i na takie połączone 
pytania można udzielać wspólnej odpowiedzi.
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