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OPINIA 
KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie szczegółowych 
przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień 
śledczych i zastępującego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji 

 
 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska 
RP w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 25 stycznia 2013 r. 

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2013 r. 
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OPINIA 

Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP 
dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament 
Europejski uprawnień śledczych i zastępującego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWIS 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 6.02.2013 r. 
 
 
1. Komisja Spraw Unii Europejskiej (KSUE) popiera przyjęcie nowej regulacji dotyczącej 

uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego. 

 

2. KSUE postuluje doprecyzowanie art. 5 projektu, w taki sposób, aby wyraźnie wskazywał 

okoliczności, w których komisja śledcza będzie musiała zawiesić prace w związku  

z postępowaniem toczącym się przed sądem państwa członkowskiego lub przed Komisją 

Europejską. 

 

3. KSUE nie popiera zawężenia katalogu przesłanek pozwalających państwu członkowskiemu 

na odmowę przekazania dokumentów do komisji śledczej PE i postuluje zachowanie katalogu 

określonego w art. 3 ust. 5 Decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS. 

 

4. KSUE postuluje także dodanie przepisu, analogicznego do art. 3 ust. 6 Decyzji 95/167/WE, 

Euratom, EWWiS, przewidującego konieczność poinformowania państwa członkowskiego  

o wniosku o ujawnienie dokumentów na temat tego państwa i zawierającego ewentualny 

katalog przesłanek, kiedy zainteresowane państwo członkowskie może żądać nieprzekazywania 

dokumentów.  

 

5. W opinii KSUE wykonanie art. 19 projektowanej regulacji może spowodować pewne 

trudności proceduralne w państwach członkowskich. Przewiduje on, na przykład, że państwa 

członkowskie będą musiały karać osoby prawne i fizyczne za niepodporządkowanie się 

obowiązkom (wezwanie na przesłuchanie lub dostarczenie dokumentów komisji śledczej) 

wówczas gdy same ich nie nałożyły. 
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