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DECYZJA KOMISJI
z dnia 9 listopada 2011 r.
zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji
(2011/737/UE, Euratom)
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,
uwzględniając swoją decyzję 2010/138/UE, Euratom z dnia
24 lutego 2010 r. zmieniającą regulamin wewnętrzny
Komisji (1),
uwzględniając decyzję przewodniczącego Komisji C(2011)8000
z dnia 27 października 2011 r.,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
W art. 12 regulaminu wewnętrznego Komisji dodaje się nowy
ust. 5 w brzmieniu:
„5.
Członek Komisji, który chce wstrzymać procedurę
pisemną w obszarze koordynacji polityki gospodarczej
i budżetowej państw członkowskich i nadzoru nad nią,
szczególnie w strefie euro, zwraca się do przewodniczącego
z odpowiednio umotywowanym wnioskiem, wyraźnie okre
ślając odnośne elementy projektu decyzji i opierając się na
niezależnej, obiektywnej ocenie momentu przyjęcia, struk
tury, uzasadnienia lub skutku projektu decyzji.
Jeżeli przewodniczący uzna uzasadnienie wniosku za niedo
stateczne i jeśli wniosek o wstrzymanie procedury zostanie

(1) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 60.

podtrzymany, może odmówić jej wstrzymania i zdecydować
o kontynuowaniu procedury pisemnej; w takim przypadku
sekretarz generalny zwraca się do pozostałych członków
Komisji o przedstawienie swojego stanowiska, aby zapewnić
poszanowanie kworum określonego w art. 250 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przewodniczący może
również włączyć tę kwestię, w celu jej przyjęcia, do porządku
dziennego następnego posiedzenia Komisji.”.
Artykuł 2
W art. 23 regulaminu wewnętrznego Komisji dodaje się nowy
ust. 5a w brzmieniu:
„5a.
Konsultacje z dyrekcją generalną właściwą do spraw
gospodarczych i finansowych są obowiązkowe w przypadku
wszystkich inicjatyw, które dotyczą wzrostu, konkurencyj
ności lub stabilności gospodarczej w Unii Europejskiej lub
w strefie euro lub które mogą mieć na nie wpływ.”.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2011 r.
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