Bruksela, dnia 14 lipca 2014 r.

Sprawozdanie nr 66/2014

Sprawozdanie ze spotkania z panią Christine Verger, dyrektor odpowiedzialną
za dział ds. relacji z parlamentami narodowymi w Parlamencie Europejskim
Bruksela, 8 lipca 2014 r.

W dniu 8 lipca br. ze stałymi przedstawicielami parlamentów narodowych przy UE
(urzędnikami) spotkała się dyrektor odpowiedzialna za relacje z parlamentami narodowymi pani Christine Verger (przed nią tę funkcję sprawował pan Nowina-Konopka).
1. Sytuacja w PE po wyborach europejskich i inne kwestie podniesione przez
przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli
Pani Christine Verger (Francja) powiedziała, że Martin Schulz pozostanie przez najbliższe
dwa i pół roku przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
Odnosząc się do współpracy międzyparlamentarnej poinformowała, że nie ma żadnych
nowych wiadomości do przekazania. Wszyscy nowo powołani wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego nie sprawowali wcześniej tej funkcji, z wyjątkiem jednego (z 14
wiceprzewodniczących, 13 jest nowych). Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta odnośnie
portfolio tych wiceprzewodniczących. Decyzja, co do przydziału konkretnych obszarów
działalności, związanych z pełnionymi przez nich funkcjami, najprawdopodobniej zostanie
podjęta we wrześniu. Oczekuje się, że jak to było w przeszłości, zostanie powołanych dwóch
wiceprzewodniczących PE ds. stosunków z parlamentami narodowymi. Zobaczymy we
wrześniu, kto będzie odpowiedzialny za te relacje.
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Jeśli chodzi o komisje, to ukonstytuowały się w zeszłym tygodniu a w tym tygodniu zostali
wybrani ich przewodniczący. Dyrekcja współpracuje ze wszystkimi komisjami, jednak
niektóre z nich są dla niej ważniejsze od pozostałych. Do tej kategorii należą poniższe
komisje:


Komisja ds. Konstytucyjnych (AFCO) - przewodnicząca Danuta Hübner (EPP),
która była polską komisarz, później przewodniczącą Komisji ds. Rozwoju
Regionalnego (REGI); dzięki swojemu doświadczeniu dość dobrze zna życie
instytucji.



Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) - przewodniczący Roberto
Gualtieri (S&D, Włochy), dzięki swojej pracy w komisji AFCO dobrze orientuje się
w temacie instytucjonalnych aspektów współpracy międzyparlamentarnej.



Komisja ds. Budżetu (BUDG) - przewodniczący Jean Arthuis (ALDE, Francja), jest
byłym senatorem i nowym posłem do PE.



Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - przewodniczący Thomas Händel
(GUE, Niemcy).



Komisja ds. Zagranicznych - przewodniczący Elmar Brok (EPP, Niemcy),
długoletni eurodeputowany, pozostaje na tym stanowisku na kolejną kadencję.

Podczas najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu w przyszłym tygodniu (14-17 lipca)
Parlament Europejski podejmie decyzję, co do nominacji na przyszłego przewodniczącego
Komisji Europejskiej pana Jean-Claude Junkera. W tym tygodniu odbędzie on szereg
różnych spotkań z grupami politycznymi, aby pozyskać wsparcie dla swojej kandydatury.
Wybór przewodniczącego KE przez PE zaplanowano na wtorek 15 lipca na godz. 13:00.
Odnośnie najbliższych wydarzeń po sesji plenarnej w przyszłym tygodniu, być może
odbędzie się posiedzenie Komisji AFCO w dniu 22 lipca. Większość prac komisji
zaplanowanych jest jednak na wrzesień. Nie należy się ponadto spodziewać, że
przygotowanie międzyparlamentarnych spotkań będzie priorytetem komisji. Ich pierwszym
zadaniem będzie przeprowadzenie przesłuchań nowych komisarzy.
Eurodeputowany Elmar Brok może wprawdzie zaprosić swoich odpowiedników przewodniczących komisji spraw zagranicznych w parlamentach narodowych, ale wątpliwym
jest, by nastąpiło to we wrześniu.
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Pytanie: dotyczące konferencji nt. artykułu 13.
Odnosząc się do konferencji nt. artykułu 13, niewiele wiadomo w tej chwili. Projekt
porządku obrad Konferencji jest obecnie poddany pod dyskusję w parlamencie włoskim.
Wysłanie zaproszeń jest planowane przez prezydencję włoską do końca tego miesiąca.
Decyzja w sprawie delegacji PE na tej konferencji będzie podjęta przez Konferencję
Przewodniczących dopiero w wrześniu. W związku z przesłuchaniami kandydatów na
komisarzy w komisjach, delegacja PE może być tym razem mała.
Pytanie: Jaki jest harmonogram ostatecznego głosowania w sprawie Komisji?
Ostateczne głosowanie w sprawie Komisji Europejskiej (poddanie pod głosowanie całego
kolegium komisarzy) spodziewane jest podczas drugiej sesji plenarnej w październiku (20-23
października), aby Komisja mogła rozpocząć prace przed 1 listopada. Taki harmonogram jest
planowany pod warunkiem, że nie wystąpią niespodziewane okoliczności, jak np. odrzucenie
kandydata na komisarza. Powołanie wszystkich komisarzy włącznie z przewodniczącym
podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Podczas pełnienia funkcji komisarze
zachowują odpowiedzialność przed Parlamentem, który ma wyłączne prawo odwołania
Komisji.
Pytanie: Czego można się spodziewać po ‘małych przesłuchaniach’ komisarzy
powołanych w miejsce obecnie urzędujących, w związku z dostaniem się ich do PE (z
Polski - Janusza Lewandowskiego zastąpi Jacek Dominik)?
W świetle tego, jak ta procedura była traktowana w przeszłości, to będzie raczej formalność,
ponieważ tych czterech nowych komisarzy zostanie powołanych jedynie na okres do końca
funkcjonowania obecnej Komisji.
Pytanie: Kiedy będzie dostępna ostateczna wersja kalendarza na 2015 rok? Obecnie
znane są tylko terminy sesji plenarnych.
Rzeczywiście, ani zielone tygodnie (prac w okręgach), ani tygodnie komisyjne, nie zostały
jeszcze wyznaczone. Nad tym musi być przeprowadzone głosowanie.
Pytanie: Kwestia braku Wi-fi w budynku Wiertz, w którym mają swoje biura
przedstawiciele parlamentów narodowych.
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Nie ma żadnych planów, aby wyposażyć budynek Wiertz w Wi-fi, gdyż priorytetowe są
budynki, w których przebywają posłowie.
Pytanie: Jak ma wyglądać nowe podejście do spotkań międzyparlamentarnych?
Nowe podejście dotyczy głównie międzyparlamentarnych posiedzeń komisji. Chodzi o to,
aby zwiększyć świadomość eurodeputowanych na temat prac, prowadzonych w parlamentach
narodowych (m.in. nt. uzasadnionych opinii, itp.).
W celu usprawnienia współpracy międzyparlamentarnej, dyrekcja będzie przeprowadzać
rozmowy

z

koleżeństwem,

co

można

zrobić,

aby

zwiększyć

korzyści

z

międzyparlamentarnych posiedzeń komisji, przede wszystkich z punktu widzenia wniosków
po posiedzeniach i ich kontynuacji (co dalej?). Są również pomysły na organizowanie
bardziej zindywidualizowanych posiedzeń.
Pytania, które należy sobie zadać, są następujące:


Czy w ogóle warto zapraszać parlamenty narodowe na spotkania z europosłami?



Czy warto zapraszać wszystkie parlamenty narodowe, czy tylko wybrane?



Czy nie byłoby bardziej przydatne zaprosić tylko sprawozdawców z parlamentów
narodowych?



Czy nie byłoby bardziej przydatne organizowanie wideokonferencji?

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te różne możliwości.
Wiele pracy zostało wykonane w obszarze strategii komunikacyjnej. Zorganizowano m.in.
spotkania dla asystentów posłów, aby wyjaśnić im, czym zajmuje się dyrekcja i jakie usługi
może świadczyć. Ponadto wkrótce zostanie wydana nowa broszura.
Po stronie dokumentów, uzasadnione opinie zostaną umieszczone na stronie oeil, a w
niedalekiej przyszłości parlamenty narodowe będą mogły uzyskać dostęp do bazy danych
Parlamentu Europejskiego.
Ponadto, planowane są intensywniejsze prace na konkretne tematy przy zastosowaniu bazy
danych. Gdy urzędnicy zauważą, że istnieje większa liczba dokumentów (opinii, opracowań)
na określony temat z różnych parlamentów narodowych, sprawozdawca zajmujący się tym
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tematem z PE zostanie o tym poinformowany. Nie będzie to dotyczyło wszystkich tematów,
ale przede wszystkim głównych dossier, które wydają się być ważne dla parlamentów
narodowych. Oczywiście rezultat takich działań zależy od sprawozdawcy, który może: albo
zareagować na otrzymanie danej informacji, albo może pozostać obojętnym. Na to dyrekcja
nie ma wpływu.
Ten mechanizm wczesnego ostrzegania może działać tylko wtedy, gdy parlamenty narodowe
będą przekazywały do PE informacje. Zadaniem służb PE jest przekazanie tych informacji do
europosłów.
2. Współpraca

administracyjna

w

sprawie

wymiany

informacji

na

temat

obowiązujących przepisów (pismo przewodniczącego Schulza do przewodniczących
parlamentów z dnia 5 czerwca 2014 r.)
Pierwszy głos zabrał pan Lars Sorensen z gabinetu Sekretarza Generalnego PE – Klausa
Welle, który przedstawił pewne wyjaśnienia odnośnie przyczyn wysłania listu przez
przewodniczącego Schulza. Generalnie chodzi o poprawę jakości usług świadczonych dla
posłów do PE. Po dokładnym przeanalizowaniu cyklu legislacyjnego w UE okazało się, że
istnieje potrzeba poprawy zdolności w zakresie oceny i wdrażania prawodawstwa. Chodzi o
to, że kiedy sprawozdawca otrzymuje dany akt prawny, wówczas powinien mieć możliwość
oceny skutków oraz w jaki sposób dane przepisy zostały wdrożone w rzeczywistości. W
związku z tym istnieje zapotrzebowanie na zebranie wiedzy w tym względzie.
List wysłany przez prezydenta Schulza należy rozpatrywać pod kątem osiągnięcia tego celu.
Parlament Europejski zwrócił się do parlamentów narodowych z prośbą o odpowiedź,
zawierającą informację nt. procedowania w parlamentach narodowych nad jednym, kilkoma
lub wszystkimi aktami prawnymi, wymienionymi w liście. Współpraca ta może być dalej
rozwijana w najbliższych latach.
Kolejnym mówcą był pan Joe Dunne, pełniący obowiązki dyrektora DG EPRS - Ocena
wpływu i europejskiej wartości dodanej, który wyjaśnił rolę swojej dyrekcji EPRS. DG EPRS
(European Parliament Research Service) ma na celu wyposażenie PE w nowe narzędzia do
nadzorowania władzy wykonawczej.
W tym celu powstał pomysł, aby rozszerzyć możliwości PE w ocenie wpływu ex post.
Należy postrzegać to jako proces administracyjny i rozumieć jako proces dwukierunkowy.
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PE będzie dzielić się informacjami z parlamentami narodowymi i ma nadzieję, że parlamenty
narodowe będą dzielić się informacjami z PE.
W tym przypadku w swoim liście przewodniczący Schulz zauważa, że w rocznym programie
Komisji Europejskiej przewidziano m.in. 21 wniosków dotyczących zmiany istniejącej
legislacji. W celu zgromadzenia jak najobszerniejszej wiedzy na temat dotychczasowego
funkcjonowania istniejących przepisów, Parlament Europejski pragnie się skonsultować z
parlamentami narodowymi i skorzystać z doświadczenia parlamentarzystów krajowych. Ich
wkład może okazać się pomocy dla PE w przypadku wprowadzania zmian do
obowiązujących przepisów. Pozwoli to PE ocenić, jak w rzeczywistości funkcjonują
istniejące przepisy i programy finansowe oraz umożliwi uwzględnienie niedociągnięć na
etapie kształtowania i rewidowania przepisów i polityki Unii Europejskiej.
Następnie głos zabrał pan Stephan Hübner, kierownik działu DG EPRS - ocena wpływu expost, który starał się wyjaśnić powody, dla których należy lepiej przyjrzeć się obecnej
sytuacji, w świetle opracowywania nowych przepisów. PE chce być odpowiedzialnym
współlegislatorem i chce przygotować dobre przepisy dla tych, na których te przepisy będą
miały wpływ. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić, czy dana propozycja ma dla nich sens. PE
stara się również wypełniać swoje obowiązki dotyczące kontroli i nadzoru. Obecnie
parlamenty narodowe nie uczestniczą w fazie przedlegislacyjnej, podczas gdy inne
zainteresowane strony w niej uczestniczą. Protokół 2 w sprawie stosowania zasad
pomocniczości i proporcjonalności, dołączony do traktatu lizbońskiego, dotyczy takich
wniosków legislacyjnych, które są już na stole, a ponadto odnosi się jedynie do
pomocniczości i proporcjonalności. PE nie chce uruchamiać nowych debat w parlamentach
narodowych, ale jego celem jest skorzystanie z istniejących informacji dostępnych w
parlamentach narodowych. PE również zwróci się z apelem do innych źródeł informacji
(Komitet Regionów i inne).
Wybrane podejście oparte na programie prac Komisji ma tę zaletę, że te propozycje są nadal
w przygotowaniu. Chodzi o to, aby uzyskać takie informacje z parlamentów narodowych, jak
na przykład sprawozdania komisji na temat tych zagadnień. Ważne jest, aby dotrzeć do
informacji i skonsultować się w celu umożliwienia grupom politycznym, komisjom i posłom
w PE dokonywania świadomych wyborów. Dział do Oceny Wydajności Polityk (Policy
Performance Appraisal Unit) będzie (w przyszłości) rozpatrywał Program prac Komisji i
wybierze propozycje zmiany przepisów i przedstawi je parlamentom narodowym, w celu
uzyskania jak największej ilości informacji.
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Pytanie: Czy informacja, którą właśnie otrzymaliśmy, zostanie przesłana na piśmie do
parlamentów narodowych?
Notatka informacyjna nt. przyczyn wysłania listu przez przewodniczącego Schulza może być
przygotowana przez dyrekcję pani Verger. Instrukcje, jak parlamenty narodowe mogą
przesyłać swoje informacje, zostaną przekazane drogą pocztową.
Pytanie: W jaki sposób przekazanie informacji będzie następowało w praktyce? Czy
rządy zostały również poproszone o przekazywanie takich informacji? Czy inne
podmioty będą w tym procesie uczestniczyły (Komitet Regionów)? Jak można uniknąć
nadmiaru zbędnych informacji?
Ogólnie chodzi o to, aby zdobyć wiedzę nt. wdrażania istniejącego prawodawstwa w 28
państwach członkowskich. PE poprosił parlamenty narodowe, aby zostały jego sojusznikami
w dążeniu do uzyskania potrzebnych informacji. W przyszłości jest nadzieja, że będzie
więcej źródeł informacji do dokonania właściwej oceny skutków, aby oszacować wszystkie
konsekwencje wdrożenia propozycji legislacyjnych i zapoznać się z reakcjami parlamentów
narodowych, w szczególności na temat pomocniczości i proporcjonalności.
Pomysł na teraz jest taki, aby zbierać istniejące już informacje, ponieważ istotne informacje
nie zawsze są zgromadzone lub łatwe do znalezienia. Aby te informacje były przydatne dla
posłów, powinny być krótkie i terminowe. Jako że te 21 propozycji legislacyjnych wkrótce
będzie na stole, to właśnie one zostały wybrane. W końcu będzie możliwe odbywanie
konsultacji z parlamentami narodowymi na temat danego wniosku lub kwestii. Ambicją PE
jest praca nad wnioskiem legislacyjnym do momentu, w którym znajdzie się on na stole.
Celem jest stworzenie dużej bazy danych i pozyskiwanie informacji nie tylko z Komisji, ale
również od innych zainteresowanych stron, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu
Regionów, parlamentów narodowych i innych. Może to doprowadzić do dzielenia się
cennymi informacjami.
PE ma zamiar ustanowić podobne ramy współpracy z Komitetem Regionów, jak to zostało
zaproponowane

parlamentom

narodowym,

poprzez

wysłanie

podobnego

listu

przewodniczącego Schulza do Komitetu. Komitet Regionów wydaje się być gotów do
współpracy w swoim obszarze zainteresowania i zapewni informacje, m.in. może podzielić
się wiedzą nt. oceny oddziaływania terytorialnego.
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Nadmiar zbędnych informacji to rzeczywiście ryzyko, ale na razie PE jest ciągle jeszcze w
fazie odkrywania. Im więcej kopiemy, tym więcej informacji można znaleźć. Obecnie PE
próbuje również wypracować procedury wymiany informacji z Komisją Europejską. Intencją
nie jest poszukiwanie informacji w celu rozpoczęcia postępowania w sprawie naruszenia, ale
jest to konieczne do lepszego stanowienia prawa. Podczas gdy Komisja zwraca się do rządów
o informacje, PE uważa, że parlamenty narodowe mogą być jego strategicznymi partnerami.
Musimy na to przedsięwzięcie patrzeć jak na nowy projekt i zorientujemy się, krok po kroku,
jak to działa.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska

Załącznik:
List przewodniczącego PE Martina Schulza do przewodniczących parlamentów narodowych
oraz lista przepisów, do których Komisja zamierza wprowadzić zmiany.
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