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Wdrożenie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego
stanowienia prawa
−

1.

Praktyczne ustalenia Rady w sprawie rocznego programowania

Pkt. 6 i 7 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa 1
stanowią podstawowe ramy dwustronnych i trójstronnych konsultacji rocznych na temat
programu prac Komisji i działań następczych.

2.

Przepisy te wymagają dalszego wdrożenia w wymiarze wewnętrznym – w Radzie – jak
i zewnętrznym, w Parlamencie Europejskim i w Komisji.

3.

W ślad za uzgodnieniami Komitetu Stałych Przedstawicieli z 9 marca 2016 r. w załączniku
zamieszczono wniosek dotyczący praktycznych ustaleń Rady w zakresie ram czasowych
i etapów rocznego procesu programowania.
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4.

Ustalenia te mogą być poddane przeglądowi w zależności od potrzeby i w świetle zdobytych
doświadczeń, w tym podczas kontaktów z pozostałymi dwiema instytucjami.

5.

Rada jest proszona o zaaprobowanie praktycznych ustaleń przedstawionych w załączniku.
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Praktyczne ustalenia Rady w sprawie rocznego programowania
Ramy czasowe i etapy 1

ZAŁĄCZNIK

Maj/czerwiec: Rada do Spraw Ogólnych
W celu zapewnienia na wczesnym etapie prac wkładu w roczny program prac Komisji na kolejny rok Rada
przeprowadzi wymianę poglądów z Komisją na temat priorytetów na nadchodzący rok.
Podstawą wymiany poglądów będzie głównie strategiczny program przyjęty przez Radę Europejską oraz
jego uwzględnienie w obecnym i poprzednim rocznym programie prac Komisji.
Wkład Rady do Spraw Ogólnych w prace Komisji mógłby zostać przekazany w piśmie podsumowującym
dyskusję skierowanym przez prezydencję do Komisji.

Maj/czerwiec – debata z Parlamentem i Komisją
Na podstawie wkładu Rady wniesionego na wczesnym etapie prezydencja weźmie udział w debacie
z Parlamentem i Komisją na temat wdrożenia wspólnego oświadczenia. Przy tej okazji trzy instytucje
mogłyby również przeprowadzić wymianę poglądów na temat uproszczenia. Warunki takiej debaty
należałoby uzgodnić między trzema instytucjami.

Wrzesień: Rada do Spraw Ogólnych
Komisja przedłoży we wrześniu szczegółowe informacje dotyczące głównych elementów wytyczające
kierunek przygotowań do kolejnego programu prac Komisji („list intencyjny”), w tym w odniesieniu do
wycofania wniosków ustawodawczych.
Na tej podstawie Rada do Spraw Ogólnych przeprowadzi wymianę poglądów z Komisją.
Wkład wnoszony przez Radę do Spraw Ogólnych w prace Komisji mógłby zostać odzwierciedlony w piśmie
podsumowującym dyskusję skierowanym przez prezydencję do Komisji.

Listopad: Rada do Spraw Ogólnych
Komisja przyjmie swój roczny program prac na następny rok w październiku.
Po przedstawieniu go Radzie odbędzie się dyskusja. Dyskusja ta może również służyć określeniu elementów,
które Rada będzie chciała uwzględnić we wspólnym oświadczeniu.

Listopad/grudzień – porozumienie w sprawie wspólnego oświadczenia z Parlamentem i
Komisją
Obecna prezydencja i dwie (przyszłe) prezydencje roku objętego oświadczeniem będzie reprezentować Radę
w rozmowach i negocjacjach w sprawie wspólnego oświadczenia.
Po osiągnięciu porozumienia Rada zatwierdzi projekt wspólnego oświadczenia, po czym nastąpi podpisanie.
******
Różne formy wymiany poglądów na forum Rady zostaną uwzględnione w planowaniu przyszłych
prezydencji i będą stanowić podstawę wymiany poglądów między trzema instytucjami.
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Dokładny harmonogram może się zmieniać z roku na rok w zależności od różnych zdarzeń leżących
u podstaw procesu.
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