
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI (UE, Euratom) 2020/555 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja powinna być w stanie zapewnić, aby jej proces decyzyjny przebiegał sprawnie, także w okolicznościach 
wyjątkowych. 

(2) W okolicznościach wyjątkowych, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie Komisji nie mogą osobiście uczestniczyć 
w posiedzeniu Komisji, przewodniczący może zaprosić ich do udziału za pośrednictwem systemów telekomunika
cyjnych umożliwiających ich identyfikację oraz skuteczne uczestnictwo. 

(3) Członkowie uczestniczący w posiedzeniu Komisji za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych powinni zos
tać uznani za obecnych na potrzeby kworum. 

(4) W celu uwierzytelnienia aktów przyjętych na takim posiedzeniu można zastąpić podpisanie streszczenia przez prze
wodniczącego i sekretarza generalnego Komisji ich pisemną zgodą, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W regulaminie wewnętrznym Komisji (1) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W okolicznościach wyjątkowych, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie Komisji nie mogą osobiście uczestniczyć w 
posiedzeniu Komisji, przewodniczący może zaprosić ich do udziału za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych 
umożliwiających ich identyfikację oraz skuteczne uczestnictwo.”; 

2) w art. 7 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku gdy przewodniczący stosuje art. 5 ust. 2 akapit drugi, członków Komisji uczestniczących w obradach za 
pomocą systemów telekomunikacyjnych, o których mowa w tym akapicie, uznaje się za obecnych na potrzeby kwo
rum.”; 

3) w art. 10 dodaje się następujący ustęp: 

„4. W przypadku gdy przewodniczący stosuje art. 5 ust. 2 akapit drugi, osoby, o których mowa w powyższych 
ust. 1–3, mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pomocą systemów telekomunikacyjnych, o których mowa w wymie
nionym akapicie.”; 

(1) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, s. 26. 
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4) w art. 17 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku gdy przewodniczący zastosował art. 5 ust. 2 akapit drugi oraz jeżeli okoliczności uniemożliwiają podpi
sanie streszczenia, podpis przewodniczącego i sekretarza generalnego Komisji może, w drodze wyjątku, zastąpić ich 
wyraźna pisemna zgoda, którą załącza się do przedmiotowego streszczenia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 kwietnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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