
Mandat 

Grupy Roboczej do Spraw w Toku,  

z zastrzeżeniem ewentualnych dalszych zmian w Regulaminie GWKP  
 

Zgodnie z artykułem 6.2. Regulaminu GWKP oraz w zgodzie z zaleceniami zawartymi w 

Konkluzjach Prezydencji po spotkaniu Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w 

Bratysławie w dniach 23-24 kwietnia 2017 r., GWKP miała dokonać przeglądu swojego 

Regulaminu dwa lata po posiedzeniu inauguracyjnym i przedstawić wnioski z tego przeglądu 

Prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Po procesie 

weryfikacji, który rozpoczął się na czwartym spotkaniu GWKP w Bukareszcie w lutym 2019 

r. i zakończył się na piątym spotkaniu w Brukseli we wrześniu 2019 r., współprzewodniczący 

ogłosili zamknięcie procedury przeglądu i przedstawili sprawozdanie Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów UE zgodnie z art. 6.2 Regulaminu GWKP. W liście do 

Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE współprzewodniczący stwierdzili, że niektóre 

z kwestii oczekujących na rozstrzygnięcie mogłyby znaleźć rozwiązanie w procesie dalszych 

wysiłków w osiąganiu konsensusu pomiędzy wszystkimi delegacjami. W związku z tym 

współprzewodniczący zadeklarowali wystąpienie do trojki prezydencji GWKP z wnioskiem o 

utworzenie Grupy Roboczej ds. Powołania Przedstawiciela GWKP w posiedzeniach zarządu 

Europolu, której powierzone zostanie zadanie znalezienia konsensualnego rozwiązania. 

W tym kontekście trojka prezydencji Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu 

(GWKP) postanawia utworzyć Grupę Roboczą do Spraw w Toku, z zastrzeżeniem 

ewentualnych dalszych zmian w Regulaminie GWKP. 

Grupa Robocza przedstawi propozycje w następujących sprawach oczekujących na 

rozstrzygnięcie: powołanie przedstawiciela GWKP w zarządzie Europolu (art. 5 Regulaminu 

GWKP), a także co do ewentualnej przyszłej rewizji klauzuli Regulaminu GWKP dotyczącej 

zasady konsensusu (art. 6.2 Regulaminu GWKP). 

Grupa Robocza uzgodni swoje propozycje w drodze konsensusu. Przedstawi swoje propozycje 

podczas posiedzenia trojki prezydencji na marginesie spotkania GWKP w Lizbonie w 

Portugalii w pierwszej połowie 2021 roku. W razie potrzeby, trojka prezydencji może 

zdecydować o odroczeniu prezentacji wniosków, poprzez wydłużenie mandatu Grupy 

Roboczej do następnego spotkania GWKP w Brukseli w drugiej połowie 2021 roku. 

Po przedstawieniu propozycji przez Grupę Roboczą, trojka przedstawi GWKP, na podstawie 

wyników prac Grupy Roboczej, propozycję zmian Regulaminu GWKP. Wszelkie zmiany w 

Regulaminie GWKP muszą przestrzegać zasady konsensusu zgodnie z art. 4.1 (e) Regulaminu 

GWKP. 

Grupie Roboczej przewodniczą współprzewodniczący GWKP lub ich przedstawiciele. 

Współprzewodniczący decydują o agendzie spotkań Grupy Roboczej, które mogą być 

organizowane również zdalnie lub / i na poziomie technicznym. 

Grupa Robocza składa się z członków Trojki i zainteresowanych delegacji, które chcą 

uczestniczyć w grupie. Każda delegacja uczestnicząca w Grupie Roboczej będzie 

reprezentowana przez jednego członka. Współprzewodniczący GWKP ogłoszą ostateczny 

termin na wyrażenie zainteresowania udziałem w pracach Grupy Roboczej. 

 


