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KONGRES EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ W 2018 R.
7 i 8 listopada 2018 r., Helsinki

Regulamin Kongresu
(zatwierdzony przez Zgromadzenie Polityczne Europejskiej Partii Ludowej w dniach 6-7
września 2018 r. w Brukseli)

Artykuł 1
Zgodnie z artykułem I lit. a) Wewnętrznego Regulaminu EPL następujący członkowie
Kongresu mają prawo głosu:
- członkowie Prezydium EPL;
- przewodniczący zwyczajnych partii członkowskich, stowarzyszonych partii
członkowskich oraz stowarzyszeń zrzeszonych;
- delegaci zwyczajnych partii członkowskich, stowarzyszonych partii
członkowskich oraz stowarzyszeń członkowskich;
- szefowie państw i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy są
członkami zwyczajnej partii członkowskiej;
- poszczególni członkowie stowarzyszeń zrzeszonych (zob. art. 5 ust. 4
regulaminu);
- członkowie Komisji Europejskiej pod warunkiem, że są członkami zwyczajnej
partii członkowskiej;
- przewodniczący EPL, grup o podobnych poglądach lub grup
stowarzyszonych, w Zgromadzeniach parlamentarnych Rady Europy,
OBWE i NATO, Komitecie Regionów, Unii na rzecz Regionu Morza
Śródziemnego i EURONEST, pod warunkiem że są członkami zwyczajnej
partii członkowskiej lub stowarzyszonej partii członkowskiej;
- delegaci EPL, grup o podobnych poglądach lub grup stowarzyszonych, w
Zgromadzeniach parlamentarnych Rady Europy, OBWE i NATO, Komitecie
Regionów, Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego i EURONEST, pod
warunkiem że są członkami zwyczajnej partii członkowskiej lub stowarzyszonej
partii członkowskiej;
Artykuł 2
Obrady Kongresu są zazwyczaj publiczne, ale Kongres może również podjąć decyzję
o prowadzeniu obrad przy drzwiach zamkniętych.
Artykuł 3
Zwykłe partie członkowskie, stowarzyszenia członkowskie, Grupa EPL, grupy o
podobnych poglądach lub grupy stowarzyszone w Zgromadzeniach parlamentarnych
Rady Europy, OBWE i NATO, Komitecie Regionów, Unii na rzecz Regionu Morza
Śródziemnego oraz EURONEST powinny podać do Sekretariatu Generalnego
nazwiska i adresy swoich delegatów najpóźniej w piątek 26 października 2018 r.,
mianując jednocześnie szefa swojej delegacji.

ORGANY
Artykuł 4
Kongres gromadzi się na posiedzeniu plenarnym. Może on sprawdzić czy kworum
zostało osiągnięte.
Artykuł 5
Komisja ds. Poprawek spotyka się jako Komisja ds. Rezolucji w celu rozpatrzenia
projektów rezolucji, a także projektów rezolucji nadzwyczajnych w sprawie bieżących
kwestii politycznych, które zostały przedłożone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Artykuł 6
Komisja ds. Poprawek:
- zgodnie z artykułem 9 lit. c) będzie omawiać poprawki do dokumentów
kongresowych, które zostaną przedstawione Kongresowi do przyjęcia;
- składa się z:
		
- przewodniczącego i sprawozdawcy grupy roboczej;
		
- przedstawiciela każdej partii członkowskiej;
		
- trzech przedstawicieli Grupy EPL w Parlamencie Europejskim;
		
- jednego przedstawiciela z każdego stowarzyszenia zrzeszonego oraz
		
Grup EPL w Komitecie Regionów, Zgromadzeniach parlamentarnych
		
Rady Europy, OBWE i NATO, Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego
		i EURONEST.

ZMIANY WPROWADZANE DO DOKUMENTÓW KONGRESOWYCH I
REZOLUCJI
Artykuł 7
Następujący członkowie mogą wprowadzać poprawki do dokumentów
kongresowych i projektów rezolucji:
a) Prezydium EPL;
b) zwyczajne partie członkowskie lub stowarzyszone partie członkowskie;
c) Grupa EPL w Parlamencie Europejskim;
d) Grupy EPL w komitecie Regionów, Zgromadzeniach parlamentarnych
Rady Europy, OBWE i NATO, Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego i
EURONEST;
e) stowarzyszenia członkowskie.
Artykuł 8
Terminy składania projektów rezolucji są następujące:
a) projekty rezolucji można składać do poniedziałku 24 września 2018 r.,
obowiązkowo w języku angielskim;
b) projekty rezolucji nadzwyczajnych można składać do środy 31 października
2018 r., obowiązkowo w języku angielskim. Zgodnie z artykułem 5, Komisja
ds. rezolucji będzie oceniać, czy projekt danych rezolucji nadzwyczajnych jest
dopuszczalny.
Artykuł 9
Zmiany do dokumentów kongresowych można wprowadzać do poniedziałku 24
września 2018 r.

Poprawki do dokumentów kongresowych poddane głosowaniu w Komisji ds.
poprawek:
a) w przypadku odrzucenia ich przez co najmniej 2/3 (dwie trzecie) obecnych
delegatów zostaną ostatecznie odrzucone;
b) w przypadku zatwierdzenia ich przez co najmniej 2/3 (dwie trzecie)
obecnych delegatów będą ostatecznie przyjęte;
c) w przypadku uzyskania więcej niż 1/3 (jedna trzecia) głosów, ale bez
osiągnięcia 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych delegatów poprawki będą
przedstawione Kongresowi do głosowania zwykłą większością głosów na
podstawie zalecenia Komisji ds. poprawek.
d) Prezydium może proponować poprawki do dokumentów kongresowych
również po ustalonym terminie i bezpośrednio delegatom Kongresu.
Artykuł 10
Dokumenty kongresowe, rezolucje i rezolucje nadzwyczajne zostaną zatwierdzone
przez posiedzenie plenarne Kongresu zwykłą większością głosów.

PROCEDURA wymagana przed zabraniem głosu podczas Kongresu
Artykuł 11
Zgodnie z ogólną zasadą uczestnicy powinni złożyć pisemny wniosek o zabranie
głosu, precyzując rodzaj proponowanej interwencji.
Artykuł 12
Życzeniem Przewodniczącego jest, aby przedstawiciele partii członkowskich,
stowarzyszeń i Grupy EPL uczestniczyli w debacie w sposób wyważony.
Przewodniczący ma prawo ograniczyć czas wypowiedzi i może, za zgodą obecnych
delegatów, zamknąć debatę lub listę mówców. Zasady zabierania głosu podczas
posiedzenia plenarnego określono w Załączniku.

ZAŁĄCZNIK
Zasady zabierania głosu podczas posiedzenia plenarnego

§1 Wniosek o ustną interwencję na posiedzeniu plenarnym
Każdy delegat mający prawo do głosowania na Kongresie może zabierać głos
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Poszczególni mówcy
mogą zabierać głos przy użyciu mikrofonów dostępnych na posiedzeniu plenarnym.
W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania Kongresu i przestrzegania
harmonogramów, ustne interwencje muszą być rejestrowane w punkcie rejestracji
mówców w kongresowej sali posiedzeń plenarnych. Wniosek należy składać
za pomocą formularza, który będzie dostępny w punkcie rejestracji mówców.
Rejestracja interwencji ustnych odbywa się:
w środę, 7 listopada 2018 r. w godzinach od 14.00 do 16.00

§2. Ograniczenia
Podczas ogólnej dyskusji na temat dokumentów kongresowych nie można
przekroczyć ogólnej liczby dziesięciu interwencji. W przypadku złożenia większej
liczby wniosków o zabranie głosu jedynie dziesięć pierwszych zostanie pomyślnie
rozpatrzonych.
Przy każdej indywidualnej poprawce do dokumentów kongresowych, a także przy
każdej indywidualnej rezolucji dopuszcza się jedną interwencję za i jedną przeciw.
Jeżeli partia lub stowarzyszenie zgłaszające zwróci się o zabranie głosu, to otrzyma
takie prawo w pierwszej kolejności.
Każda interwencja jest ograniczona do jednej minuty. Czas wypowiedzi będzie
kontrolowany i wyświetlany na ekranie.

§3 Interwencje i głosowanie
Proceduralnie dyskusja na temat poprawek i rezolucji będzie oddzielona od
głosowania. Głosowanie zostanie przeprowadzone po zakończeniu dyskusji.

