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I. WPROWADZENIE
Komisja

Komisja Prawna1 odgrywa dość szczególną rolę wśród komisji Parlamentu Europejskiego.
Oprócz działań ustawodawczych w dziedzinach podlegających jej kompetencji komisja
wykonuje także zadania, które najtrafniej określa miano horyzontalnych lub
instytucjonalnych. Rozszerzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony spowodowało dalszy wzrost znaczenia tych szczególnych kompetencji,
związanych ze specjalną rolą komisji, jaką jest zapewnianie wiedzy specjalistycznej z
zakresu prawa. Rolę tę odzwierciedla także fakt, że podczas siódmej kadencji Komisja
Prawna sporządziła dla innych komisji ponad sto opinii2.

Horyzontalne zadania komisji dotyczą wykładni i stosowania
prawa Unii, zgodności aktów prawnych Unii Europejskiej z
prawem pierwotnym oraz z zasadami pomocniczości i
proporcjonalności, upraszczania prawa Unii, zwłaszcza jeśli
chodzi o wnioski ustawodawcze, których celem jest oficjalne
ujednolicanie i przekształcanie tego prawa, a także wykładni
oraz stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w
jakim dotyczy ono Unii Europejskiej. Komisja Prawna
odpowiada także za ogólne kwestie dotyczące przekazania
Komisji Europejskiej uprawnień do wykonywania aktów
Unii.

Do zadań instytucjonalnych komisji należy wybór
odpowiedniej podstawy prawnej aktów Unii, a także prawna
ochrona praw i prerogatyw Parlamentu, w tym w odniesieniu do udziału Parlamentu w
postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości i przed Sądem. Komisja odpowiada
także za kwestie związane z przywilejami i immunitetami posłów, jak również weryfikacją
mandatów poselskich. Za zadania odzwierciedlające tę instytucjonalną funkcję komisji
można ponadto uznać jej kompetencje ustawodawcze w odniesieniu do Statutu posła do
Parlamentu Europejskiego, Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i
warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, jak również organizacji i
Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Kompetencje ustawodawcze komisji obejmują prawodawstwo Unii w dziedzinach prawa
cywilnego i postępowania cywilnego, w tym prawa prywatnego międzynarodowego oraz
współpracy sądowej w sprawach cywilnych, prawa zobowiązań, prawa spółek, w tym ładu
korporacyjnego, prawa własności intelektualnej, w tym stosunków z Urzędem Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego, a także prawa administracyjnego. Zakres kompetencji komisji
obejmuje także odpowiedzialność za środowisko i sankcje za przestępstwa przeciwko
środowisku, jak również kwestie etyczne związane z nowymi technologiami; w tych
obszarach komisja stosuje procedurę wzmocnionej współpracy z komisjami właściwymi w
poszczególnych sprawach.

1 Zob. załącznik VI sekcja XVI Regulaminu (w załączniku I do niniejszego opracowania).
2 Zob. załącznik II.
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Cel niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument sporządzono, by przedstawić systematyczny przegląd prac komisji
podczas siódmej kadencji (w latach 2009–2014). Kolejno omówiono w nim poszczególne
obszary kompetencji komisji, skupiając się na najważniejszych kwestiach i wskazując
strategie polityczne, które komisja starała się wspierać podczas tej kadencji.

W załącznikach do niniejszego dokumentu przedstawiono nie tylko (i) zakres uprawnień
komisji wraz z postanowieniami Regulaminu dotyczącymi wykonywania jej uprawnień, lecz
także wykazy (ii) sprawozdań i opinii przyjętych podczas siódmej kadencji, (iii) odbytych
przesłuchań, (iv) delegacji, (v) zleconych ekspertyz i (vi) członków komisji.
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II. PRACE USTAWODAWCZE I SPRAWY POLITYCZNE

1. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i prawo cywilne

1.1 Program sztokholmski

Program sztokholmski3 został przyjęty przez Radę Europejską w 2010 r.; wyznaczono w nim
szereg celów, jakie należało osiągnąć do zakończenia programu w 2014 r., aby udoskonalić
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wiąże się to z faktem, że po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony coraz większe znaczenie ma zagwarantowanie, aby obywatele
Unii w swoim codziennym życiu dostrzegali praktyczne korzyści, jakie przynosi Unia
Europejska, a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ma w tym obszarze
szczególne znaczenie.

Parlament określił swoje wstępne stanowisko na temat programu sztokholmskiego w
rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r.4 w sprawie programu w ujęciu ogólnym oraz w rezolucji
z dnia 23 listopada 2010 r.5 w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego,
prawa rodzinnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego w ramach programu. W dniu
20 kwietnia 2010 r. Komisja sporządziła Plan działań służący realizacji programu
sztokholmskiego6.

W połowie okresu trwania programu sztokholmskiego Komisja Prawna, Komisja Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Spraw
Konstytucyjnych podjęły decyzję o dokonaniu oceny dotychczasowych postępów w celu
wskazania działań, które należy jeszcze podjąć, a także określenia potencjalnych priorytetów
programu, który będzie realizowany po zakończeniu programu sztokholmskiego.

Współsprawozdawcą z ramienia Komisji Prawnej w sprawie śródokresowego przeglądu
programu sztokholmskiego był Luigi Berlinguer. Po zakończeniu debaty w trzech
wspomnianych komisjach Parlament przyjął rezolucję zawierającą ocenę osiągnięć w
różnych aspektach programu sztokholmskiego; w rezolucji tej zaapelowano, by umożliwić
Parlamentowi Europejskiemu większe zaangażowanie w program mający nastąpić po
programie sztokholmskim7. W tym względzie należy wyrazić żal, że nie jest jasne, czy
harmonogram prac Rady umożliwi zaangażowanie Parlamentu w długofalowe planowanie i
wyznaczanie celów tego obszaru polityki.

W przeglądzie postępów uzyskanych w programie sztokholmskim w obszarze współpracy
sądowej w sprawach cywilnych wykazano, że przyjęto bardzo dobrze rokujące akty prawne,
jednak prace ustawodawcze i wprowadzanie przepisów w życie wymaga tyle czasu, że do
końca kadencji zaczęto stosować bardzo niewielką część tych przepisów. Wielu wniosków
ustawodawczych jeszcze nie przyjęto, a w szeregu przypadków Komisja jeszcze nie
przedstawiła odpowiedniego wniosku. Część posłów była rozczarowana opóźnioną reakcją
Komisji na wnioski Parlamentu.

1.2 Zmiany wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony

W Traktacie z Lizbony wprowadzono pewne innowacje w dziedzinie współpracy w
sprawach cywilnych. W art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewidziana

3 Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.
4 P7_TA(2009)0090.
5 P7_TA(2010)0426.
6 COM(2010) 171.
7 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie śródokresowego przeglądu programu
sztokholmskiego (2013/2024(INI)), P7_TA(2014)0276.
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jest obecnie szersza podstawa prawna dla działań w tym obszarze. Artykuł ten stanowi, co
następuje:

„1. Unia rozwija współpracę sądową w sprawach cywilnych mających skutki
transgraniczne, w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i
pozasądowych. Współpraca ta może obejmować przyjmowanie środków w celu
zbliżenia przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich.

2. Do celów ust. 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą
procedurą ustawodawczą, przyjmują, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, środki mające na celu
zapewnienie:

a) wzajemnego uznawania i wykonywania przez państwa członkowskie orzeczeń
sądowych i pozasądowych;

b) transgranicznego doręczania i zawiadamiania o aktach sądowych i
pozasądowych;

c) zgodności norm mających zastosowanie w państwach członkowskich w przypadku
kolizji przepisów i sporów o właściwość;

d) współpracy w zakresie gromadzenia dowodów;

e) skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
f) usuwania przeszkód utrudniających prawidłowy przebieg procedur cywilnych,
wspierając w razie potrzeby zgodność zasad procedury cywilnej mających
zastosowanie w państwach członkowskich;

g) rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów;

h) wspierania szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 środki dotyczące prawa rodzinnego mające skutki
transgraniczne są ustanawiane przez Radę stanowiącą zgodnie ze specjalną procedurą
ustawodawczą. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem
Europejskim.

Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję określającą te aspekty prawa
rodzinnego mające skutki transgraniczne, które mogą być przedmiotem aktów
przyjmowanych w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Rada stanowi
jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Wniosek, o którym mowa w akapicie drugim, jest przekazywany parlamentom
narodowym. W przypadku gdy parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw w
terminie sześciu miesięcy od takiego przekazania, decyzja nie zostaje przyjęta. W
przypadku braku sprzeciwu Rada może przyjąć taką decyzję”.

Należy zauważyć, że przepisy, których podstawą jest ten artykuł, są przyjmowane w ramach
zwykłej procedury ustawodawczej (procedury współdecyzji), co oznacza, że Parlament i
Rada mają równoważne uprawnienia. Wyjątki dotyczą instrumentów z zakresu prawa
rodzinnego. W postanowieniu zawartym w ust. 3 akapit drugi przewidziano, że określone
obszary prawa rodzinnego mogą być regulowane przez prawodawstwo przyjęte w ramach
procedury współdecyzji.

Na formę współpracy sądowej w sprawach cywilnych wpływ ma często także Protokół w
sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, a także Protokół w sprawie
stanowiska Danii. Podczas gdy Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu środków
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zaproponowanych na podstawie tytułu IV Traktatu, Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą
wyrazić wolę uczestniczenia w przyjmowaniu takich środków. W praktyce wspomniane
państwa członkowskie w większości przypadków podejmowały decyzję o uczestnictwie w
proponowanych środkach współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

1.3 Część ogólna prawa prywatnego międzynarodowego
Głównym projektem programu sztokholmskiego w części ogólnej prawa prywatnego
międzynarodowego był przegląd rozporządzenia Bruksela I8. W rozporządzeniu tym
określono szczegółowe zasady właściwości sądów w sporach cywilnych i handlowych oraz
przepisy dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych przez inne państwa
członkowskie. Uważa się, że jak dotąd jest to przedsięwzięcie bardzo udane, jako że promuje
swobodny przepływ orzeczeń, zwiększa
pewność prawa i umożliwia unikanie
postępowań równoległych.

Dnia 7 września 2010 r. w rezolucji
Parlamentu w sprawie stosowania i
przeglądu (poprzedniego) rozporządzenia
Bruksela zachęcono do przekształcenia
rozporządzenia Bruksela I z myślą o
uproszczeniu procedur wykonywania
orzeczeń w innym państwie członkowskim,
a w szczególności o zniesieniu procedury
exequatur. Rezolucję tę sporządzono na
podstawie sprawozdania komisji9 z dnia 29
czerwca 2010 r.

Prace nad przekształceniem rozporządzenia Bruksela I, przebiegające pod kierownictwem
sprawozdawcy Tadeusza Zwiefki, zakończyły się pomyślnie10: uproszczono i wyjaśniono
określone aspekty transgranicznego wykonywania orzeczeń.

Rozporządzeniu temu nadano działanie zwrotne wyłącznie w odniesieniu do pracowników,
konsumentów i osób ubezpieczonych; z zakresu rozporządzenia jednoznacznie wyłączono
arbitraż; zniesiono procedurę exequatur w odniesieniu do orzeczeń w sprawach cywilnych i
handlowych we wszystkich dziedzinach.

Procedura przeglądu nie obejmowała określonych aspektów przepisów o jurysdykcji
mających zastosowanie do prawa pracy, mimo iż wielu uczonych uważa, że konieczne jest
wprowadzenie zmian w tym obszarze.

Dlatego też Komisja Prawna postanowiła sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy
dotyczące kwestii jurysdykcji w dziedzinie prawa pracy. W rezolucji Parlamentu
sporządzonej na podstawie tego sprawozdania wezwano do dalszego przeglądu przepisów o

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.
9 A7-0219/2010.
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
(wersja przekształcona), Dz.U. L 351 z 30.12.2012, s. 1.

Sprawozdawca w sprawie przekształcenia
rozporządzenia Bruksela I, Tadeusz Zwiefka, PPE, PL.
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jurysdykcji mających zastosowanie zarówno do indywidualnych umów o pracę, jak i do
sporów zbiorowych11.

Po przyjęciu przekształconego rozporządzenia Bruksela I osiągnięto porozumienie w sprawie
pakietu patentowego, składającego się z dwóch rozporządzeń i Porozumienia w sprawie
Jednolitego Sądu Patentowego (JSP), dzięki którym stworzony zostanie jednolity system
ochrony patentowej w UE. W tym celu konieczna była zmiana rozporządzenia Bruksela I
w odniesieniu do Jednolitego Sądu Patentowego i Trybunału Sprawiedliwości Beneluksu.
Wprowadzając zmiany, wyjaśniono, że obie instytucje należy traktować jako „sądy państw
członkowskich” w rozumieniu rozporządzenia Bruksela I.

Ustanowiono przepisy dotyczące jurysdykcji (mające zastosowanie zarówno do pozwanych
mających miejsce zamieszkania w państwach członkowskich, jak i do pozwanych z państw
trzecich), uznawania i wykonywania orzeczeń w odniesieniu do Jednolitego Sądu
Patentowego i Trybunału Sprawiedliwości Beneluksu. Ponadto wprowadzono szczegółowe
zasady dotyczące zawisłości sporu i powództw powiązanych.

Opracowany pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego
projekt konwencji dotyczącej orzeczeń międzynarodowych, która służyłaby na szczeblu
międzynarodowym celom podobnym do celów
rozporządzenia Bruksela I12, nie odniósł oczekiwanego
skutku. Negocjacje nadal trwają, jednak w ostatnich latach
nie doprowadziły do istotnych postępów.

Ponadto Parlament wezwał do ujęcia w rozporządzeniu
Rzym II13 przepisu regulującego prawo właściwe dla
zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia
prawa do prywatności i innych dóbr osobistych, w tym
ze zniesławienia. Wniosek ten – w sposób bardziej
szczegółowy – ponownie przedstawiono w rezolucji
Parlamentu z dnia 10 maja 2012 r., w której zawarto szereg
zaleceń dla Komisji odnoszących się do zmiany
rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa
właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)14.
Komisja nie przedstawiła oficjalnej odpowiedzi, przez co
naruszyła ust. 16 porozumienia ramowego dotyczącego
stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją
Europejską15.

Założeniem tej rezolucji jest uzupełnienie luki w
rozporządzeniu Rzym II, która wynikła z tego, że Rada nie
była w stanie przystać na pierwotny wniosek Komisji ani na rozwiązanie kompromisowe
przedstawione przez Parlament w ramach procedury współdecyzji w odniesieniu do prawa
właściwego dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa do
prywatności i innych dóbr osobistych. Komisja przedłożyła później opracowanie dotyczące

11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzania usprawnień
w międzynarodowym prawie prywatnym: przepisy dotyczące jurysdykcji i mające zastosowanie do
zatrudnienia, P7_TA(2013)0396.
12 Zob. rezolucja z dnia 23 listopada 2010 r., ust. 35.
13 Zob. rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 95.
14 P7_TA(2012)0200.
15 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.

Współsprawozdawca w sprawie
wzajemnego uznawania środków
ochrony w sprawach cywilnych,
Antonio López-Istúriz White,
PPE, ES.
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sytuacji w dziedzinie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych wynikających z
naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr osobistych.

Z zagadnienia tego wynikają drażliwe problemy związane z wolnością prasy i ogólnie z
wolnością słowa; jest ono także niezwykle aktualne w świetle problemów wynikających ze
zjawiska „turystyki zniesławienia”.

Kolejnym przykładem istotnych, nieprzyjętych do tej pory przepisów, o które apelował
Parlament, jest rozporządzenie regulujące okresy przedawnienia w przypadku
transgranicznych wypadków samochodowych. Z uwagi na rozbieżność w przepisach
poszczególnych państw członkowskich w takich przypadkach często niezwykle trudno jest
zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Komisja zamierzała przedstawić wniosek w 2011 r.,
jednak wciąż nie nadano sprawie toku.

Jako że przepisy UE w dziedzinie prywatnego prawa międzynarodowego stały się bardzo
fragmentaryczne, gdyż jego różne aspekty obejmuje stosunkowo duża liczba instrumentów
sektorowych, Parlament wezwał do przyjęcia Europejskiego kodeksu prawa prywatnego
międzynarodowego16. Celem byłoby zharmonizowanie przepisów prawa prywatnego
międzynarodowego w poszczególnych dziedzinach, a jednocześnie dopilnowanie, by nie
pozostawiono luk w tej dziedzinie prawa.

Ponadto podczas ostatniej kadencji komisje FEMM i JURI wspólnie doprowadziły do
przyjęcia rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach
cywilnych.

Wzorem dla wniosku dotyczącego tego „europejskiego nakazu ochrony w sprawach
cywilnych” był wprowadzony wcześniej europejski nakaz ochrony w sprawach karnych. Oba
nakazy ochrony pełnią tę samą funkcję, jednak pierwszy ze wspomnianych instrumentów
umożliwia wzajemne uznawanie środków ochrony, które swoją podstawę znajdują w prawie
cywilnym, a nie w prawie karnym.

1.4 Prawo rodzinne

Jednym z najważniejszych sukcesów w dziedzinie prawa
cywilnego materialnego było przyjęcie rozporządzenia w
sprawie dziedziczenia17. W następstwie wniosku Komisji z
2009 r. i po zakończeniu kilkuletniej debaty zadowalające
rozwiązanie wypracowano w 2012 r., kiedy funkcję
sprawozdawcy pełnił Kurt Lechner. Jest to akt prawny o
dużym znaczeniu dla obywateli Unii, gdyż zgodnie z nim
osoba posiadająca majątek w kilku państwach
członkowskich będzie podlegała tylko jednemu zbiorowi przepisów krajowych mających
zastosowanie do dziedziczenia, a jeżeli zamieszkuje w innym państwie członkowskim,
będzie mogła nawet wybrać prawo państwa, którego jest obywatelem. Liczba obywateli
Unii, którzy postanawiają zamieszkać w innym państwie członkowskim, czy to z myślą o
podjęciu pracy, uczestnictwie w szkoleniu, czy choćby przejściu na emeryturę, stale rośnie.
Spadki po takich obywatelach często obejmują majątek w kilku państwach członkowskich.

16 Zob. rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 95.
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia
spadkowego, Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 107.
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Obywatele decydujący się zamieszkać w państwie członkowskim innym niż ich własne
zawsze napotykali ogromne trudności, usiłując uregulować swoje sprawy spadkowe poprzez
sporządzenie testamentu. W przypadku części obywateli do dziedziczenia mogło mieć
zastosowanie prawo państwa zamieszkania, natomiast w przypadku innych prawem
właściwym było prawo państwa, którego byli obywatelami. Ponadto przekazywanie
nieruchomości co do zasady było regulowane prawem państwa, w którym mieściła się
nieruchomość, co czasami oznaczało zaangażowanie trzeciego państwa członkowskiego.
Dążono zatem do uproszczenia obowiązujących przepisów i do usprawnienia likwidacji
spadków w wymiarze transgranicznym.

Nowe rozporządzenie umożliwi w przyszłości łatwe rozstrzyganie transgranicznych spraw
spadkowych, gdyż sporządzony testament będzie miał zastosowanie do całości majątku
spadkodawcy niezależnie od tego, w której części Unii Europejskiej taki majątek się
znajduje.

Spadkodawcy będą mieli możliwość dokonania wyboru, czy do dziedziczenia będzie miało
zastosowanie prawo państwa, którego są obywatelami, czy tego, gdzie zamieszkują, a wybór
ten będzie obowiązywał w odniesieniu do całości majątku. Dzięki temu majątek znajdujący
się w różnych państwach członkowskich nie będzie już przedmiotem postępowań
prowadzonych przez różnych notariuszy lub różne sądy.

Z tego aktu prawnego wynika również, że np. określaniu, komu należy zostawić majątek,
będą służyły przepisy tylko jednego państwa członkowskiego, co pozwoli położyć kres
dotychczasowej sytuacji, kiedy to majątek znajdujący się w co najmniej dwóch państwach
członkowskich mógł zostać podzielony między żyjącego małżonka, dzieci i innych
spadkobierców na różne sposoby w zależności od zastosowanych przepisów krajowych,
które różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Dodatkowym uproszczeniem będzie możliwość uzyskania przez spadkobierców
europejskiego poświadczenia spadkowego. Dzięki temu poświadczeniu spadkobierca – po
tym, jak warunki dziedziczenia zostaną ustalone zgodnie z testamentem – powinien mieć
możliwość uzyskania praw do majątku bez dodatkowych formalności. Rozporządzenie to
stanowi zatem przykład sytuacji, w której Parlament walczy o prawa obywateli do
swobodnego i nieskrępowanego przepływu, także jeżeli chodzi o sporządzanie testamentów.

Należy zauważyć, że wspomniane rozporządzenie nie będzie miało zastosowania w Danii,
Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.

Rozporządzenie Rzym III18 dotyczące prawa właściwego dla rozwodu i separacji
(sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka) przyjęto w 2010 r. w procedurze wzmocnionej
współpracy, w której obecnie uczestniczy 15 państw członkowskich. Określono w nim
przejrzyste zasady dotyczące prawa właściwego dla ustania małżeństwa.

Komisja Prawna wniosła istotny wkład w debatę na temat dwóch wniosków Komisji
Europejskiej z marca 2011 r. dotyczących odpowiednio orzeczeń sądowych w zakresie
małżeńskich ustrojów majątkowych19 oraz orzeczeń sądowych w zakresie skutków

18 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie
wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, Dz.U. L 343 z
29.12.2010, s. 10.
19 Wniosek Komisji z dnia 16 marca 2011 r. dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych
(COM(2011) 126).
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majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich20, mimo że z Parlamentem
wyłącznie skonsultowano się w tej kwestii. Wspomniane dwa wnioski sporządzono z myślą
o wyjaśnieniu zasad regulujących prawa własności par międzynarodowych, przy czym w
jednym dokumencie ujęto przepisy dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego oraz
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów
majątkowych, natomiast w drugim – przepisy dotyczące prawa właściwego oraz uznawania i
wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych
związków partnerskich. Wskazując przyczynę złożenia dwóch odrębnych wniosków,
Komisja odniosła się do cech odróżniających małżeństwo od zarejestrowanego związku
partnerskiego.

Z uwagi na to, że wnioski dotyczą środków z zakresu prawa rodzinnego i oba znajdują
podstawę w art. 81 ust. 3 TFUE, przyjęcie ich wymaga jednomyślnej decyzji Rady. Decyzja
taka podejmowana jest po konsultacji z Parlamentem.

Sprawozdawczyni komisji JURI, Alexandra Thein, wysunęła propozycję, aby komisja
rozważała oba wnioski równolegle i oparła się pokusie, by traktować je jak odrębne kwestie.
Prace nad majątkowym ustrojem małżeńskim wydawały się mniej kontrowersyjne – także
jeśli chodzi o dyskusje w Radzie – niż prace dotyczące zarejestrowanych związków
partnerskich, w odniesieniu do których przepisy i tradycje obowiązujące w państwach
członkowskich cechują się znaczną różnorodnością. W rzeczywistości w projektach
sprawozdań dotyczących tych dwóch dokumentów sprawozdawczyni nie tylko
zaproponowała szereg wyjaśnień dotyczących zakresu i przepisów prawa właściwego oraz
wyraźne odniesienia do innych instrumentów w obszarze współpracy w sprawach cywilnych
(takich jak rozporządzenie w sprawie dziedziczenia i rozporządzenie Bruksela I), lecz także
przedstawiła w dużej mierze równoległe zbiory przepisów odnoszących się zarówno do
zarejestrowanych związków partnerskich, jak i do małżeństw. Kluczową kwestią było w tym
przypadku umożliwienie wyboru prawa właściwego także w przypadku zarejestrowanych
związków partnerskich. Nieuwzględnienie możliwości wyboru prawa właściwego we
wniosku Komisji stało się przedmiotem opinii sporządzonej przez Agencję Praw
Podstawowych w Wiedniu21 na wniosek Parlamentu; z opinii tej wynika, że Komisja nie
przedstawiła dostatecznych argumentów za rozróżnieniem między małżeństwami a
zarejestrowanymi związkami partnerskimi.

W głosowaniu nad tymi dwoma dokumentami, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 r.,
Komisja Prawna poparła znaczną część wniosków przedstawionych przez
sprawozdawczynię, także propozycję wprowadzenia możliwości wyboru prawa właściwego
również w przypadku zarejestrowanych związków partnerskich. Głosowanie zgromadzenia
plenarnego nad opinią Parlamentu odbyło się w dniu 10 września 2013 r.22. W Radzie
dyskusje na temat tych dwóch dokumentów nadal trwają. Niewątpliwie można uznać, że to
bezpośrednio dzięki pracy Komisji Prawnej również w dyskusjach w Radzie ujęto

20 Wniosek Komisji z dnia 16 marca 2011 r. dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych
związków partnerskich (COM(2011) 127).
21 Opinia Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej nr 1/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń
sądowych dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.
22 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania
orzeczeń sądowych dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (P7_TA-
PROV(2013)0337); rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych (P7_TA-PROV(2013)0338).
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możliwość wyboru prawa właściwego także w przypadku zarejestrowanych związków
partnerskich i jak do tej pory nie rozdzielono obu spraw.

Parlament wezwał również do opracowania europejskiego prawodawstwa regulującego
adopcje transgraniczne23, ponieważ w tej dziedzinie wiele rodzin donosi o problemach z
uznawaniem orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim. Komisja nie podjęła w
tej sprawie inicjatywy.

W programie sztokholmskim zaproponowano przegląd rozporządzenia Bruksela II24, w
szczególności w celu rozwiązania kwestii uznawania orzeczeń w sprawie odpowiedzialności
rodzicielskiej. Komisja zapowiedziała na rok 2013 inicjatywę ustawodawczą mającą zastąpić
wniosek25, który musiała wycofać w 2002 r. Zapowiadanej inicjatywy do tej pory nie
podjęto.

Z kolei w dziedzinie ochrony osób dorosłych szczególnej troski, która to kwestia
zajmowała komisję od dłuższego czasu26, Komisja Europejska zapowiedziała w planie
działania, że nie przyjmie żadnych środków, ponieważ to do państw członkowskich należy
decyzja o przystąpieniu do konwencji haskiej z 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób
pełnoletnich. Konferencja haska zauważyła, że konwencja ta weszła w życie w odniesieniu
do zaledwie sześciu państw członkowskich oraz że podpisało ją – lecz nie ratyfikowało –
kolejnych siedem państw członkowskich27. W związku z tym szczególnie rozczarowuje fakt,
że Komisja nadal nie podjęła żadnych działań zmierzających do przyjęcia europejskiego
prawodawstwa w tej dziedzinie, mimo konkluzji zawartych w rezolucji z 2008 r.

1.5 Prawo procesowe

Znaczącym osiągnięciem w dziedzinie prawa procesowego był także europejski nakaz
zabezpieczenia na rachunku bankowym28, który ma zapobiegać unikaniu przez dłużników
egzekucji długów poprzez korzystanie z opóźnień występujących przy transgranicznym
zajmowaniu rachunków bankowych. Nakaz został przyjęty w połowie 2014 r.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku
bankowym wprowadzono z myślą o
ustanowieniu wspólnych zasad,
umożliwiających wierzycielom uzyskanie
nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
na tych samych warunkach niezależnie od tego,
w którym państwie członkowskim znajduje się
sąd właściwy. Umożliwi to zmniejszenie
kosztów i opóźnień dla wierzycieli starających
się o uzyskanie i wykonanie nakazu
zabezpieczenia na rachunku bankowym w
warunkach transgranicznych.

W szczególności europejski nakaz
zabezpieczenia na rachunku bankowym

23 Rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 95.
24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności
rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.
25 COM(2001) 505.
26 Zob. rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 95 i rezolucja z dnia 18 grudnia 2008 r. (P6_TA(2008)0638).
27 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71
28 COM(2011) 445.

Wiceprzewodniczący komisji i sprawozdawca w
sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia
na rachunku bankowym, Raffaele Baldassarre,
PPE, IT.
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doprowadzi wyłącznie do zablokowania rachunku dłużnika: nie pozwoli na wypłatę środków
na rzecz wierzyciela. W celu zapewnienia efektu zaskoczenia wywołanego przez nakaz
zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnik nie będzie informowany o odnośnym
wniosku, nie będzie przesłuchiwany przed jego wydaniem (z wyjątkiem szczególnych
przypadków) ani informowany o nakazie przed jego wykonaniem przez bank.

Celem, jaki podczas negocjacji przyświecał sprawozdawcy Raffaele Baldassarremu, było
dopilnowanie, aby procedura tymczasowego zamrażania takich rachunków bankowych do
czasu egzekucji była możliwie najszybsza, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do
obrony. W tym kontekście szczególne znaczenie miało osiągnięcie równowagi między
prawami dłużników a prawami wierzycieli. Dodatkowym wyzwaniem było zagwarantowanie
ochrony dłużników w przypadku jakichkolwiek nadużyć procedury po stronie wierzycieli.

W odniesieniu do postępowania cywilnego zasadniczym przedmiotem troski komisji było
wprowadzenie wspólnych minimalnych norm postępowania cywilnego,
odzwierciedlających zamiar zapewnienia wysokiego stopnia gwarancji obywatelom
zwracającym się do wymiaru sprawiedliwości, jak określono w tablicy wyników wymiaru
sprawiedliwości29. Komisja zapowiedziała, że przedstawi wniosek w tej sprawie w 2014 r.,
ale jak dotąd nie jest jasne, czy będzie to wniosek ustawodawczy.

Ponadto mając na celu zwłaszcza zwiększenie ochrony praw konsumentów, Parlament
zaapelował o europejską inicjatywę umożliwiającą zbiorowe dochodzenie roszczeń30. W
przyjętym w odpowiedzi dokumencie z dnia 18 kwietnia 2012 r.31 Komisja zapowiedziała,
że w 2012 r. przedstawi inicjatywę ustawodawczą lub nieustawodawczą w sprawie
europejskich ram roszczeń zbiorowych. W 2013 r. wydała zalecenie32 dla państw
członkowskich dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń. Wciąż nie wiadomo, czy w
najbliższych latach Komisja podejmie dalsze działania w postaci inicjatywy ustawodawczej.

Po wydaniu przez Komisję Europejską komunikatu33 dotyczącego stosowania dyrektywy
2003/8/WE w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych
Komisja Prawna zdecydowała, że sporządzi sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie
pomocy prawnej w transgranicznych sporach cywilnych i handlowych. We wszystkich
państwach członkowskich istnieje jakiś system mający umożliwić dostęp do sprawiedliwości
osobom, które nie dysponują wystarczającymi środkami, by pokryć koszt wynajęcia
adwokata. Przepisy w tym zakresie znacznie się jednak różnią, co często utrudnia dostęp do
sprawiedliwości podmiotom występującym w roli strony potencjalnych sporów
transgranicznych.

We wspomnianym sprawozdaniu (sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka) komisja przeprowadziła
ocenę stosowania i skutków tej dyrektywy, a także przedstawiła szczegółowe propozycje
możliwych ulepszeń34, zwłaszcza z myślą o zagwarantowaniu wiedzy na temat istniejącego
systemu oraz o ułatwieniu jego funkcjonowania dla dobra obywateli.

29 Komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r. pt. „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości.
Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego”.
30 Rezolucja z dnia 2 lutego 2012 r. (P7_TA(2012)0021); rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 95.
31 SP(2012)160.
32 Zalecenie Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów
zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w
państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii (2013/396/UE).
33 COM(2012) 71.
34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie poprawy dostępu do wymiaru
sprawiedliwości: pomoc prawna w sporach transgranicznych, P7_TA(2013)0240.
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Dla zwykłych obywateli sprawą o bardziej bezpośrednim znaczeniu w dziedzinie
postępowań administracyjnych są proponowane środki mające ułatwić uznawanie
dokumentów urzędowych i aktów stanu cywilnego w innym państwie członkowskim, jako że
brak takiego automatycznego uznawania to jedna z przywoływanych przez obywateli
poważnych przeszkód praktycznych w swobodnym przemieszczaniu się. Obecnie trwają
prace nad dwoma wnioskami: pierwszy, opublikowany w kwietniu 2013 r., dotyczy
zwolnienia z formalności w przypadku dokumentów urzędowych (apostille, legalizacja,
tłumaczenia poświadczone itp.), drugi zaś, który w połowie 2014 r. nadal nie został złożony,
chociaż miało to nastąpić pod koniec 2013 r., dotyczy wzajemnego uznawania skutków
aktów stanu cywilnego (w odniesieniu do ograniczonego wykazu sytuacji z zakresu stanu
cywilnego, takich jak małżeństwo, zmiana nazwiska itp.). Obie inicjatywy są niezwykle
istotne.

Proponowane przepisy, mające na celu uproszczenie przyjmowania określonych
dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej, mają spełniać bardzo istotne zadanie, a
mianowicie ułatwiać obywatelom podróżującym między państwami załatwianie formalności.

Wielu obywateli Unii mieszka w innym państwie członkowskim niż ich własne, przy czym
liczba ta stale rośnie. Jeszcze większe grono obywateli jest w jakiś sposób związane z innym
państwem członkowskim – czy to ze względów rodzinnych, zawodowych, czy też po prostu
z uwagi na to, że jeździ tam na wakacje.

Formalności administracyjne w wymiarze
transgranicznym są jednak zazwyczaj znacznie
bardziej skomplikowane niż formalności w
ramach poszczególnych państw członkowskich.
Może istnieć konieczność dokonania legalizacji
dokumentów obywateli przez organy
dyplomatyczne (legalizacja lub apostille),
przedłożenia kosztownych tłumaczeń
poświadczonych najprostszych nawet
dokumentów lub złożenia poświadczonych kopii
dokumentów urzędowych.

Sprawozdawca Bernhard Rapkay, który
uczestniczył w opracowywaniu stanowiska
Parlamentu w sprawie tego wniosku, uznał, że

inicjatywa ta może znacznie uprościć życie obywateli Unii w wymiarze transgranicznym. W
stanowisku Parlamentu zaproponowano między innymi zwiększenie liczby rodzajów
dokumentów urzędowych objętych wnioskiem, wzmocnienie przepisów znoszących
określone formalności i wprowadzenie dodatkowych, unijnych, wielojęzycznych formularzy
do stosowania w sytuacjach transgranicznych.

W art. 81 ust. 2 lit. g) TFUE, zawartym w rozdziale poświęconym współpracy sądowej w
sprawach cywilnych, obecnie wyraźnie przewiduje się przyjęcie środków mających na celu
zapewnienie „rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów”. W ujęciu ogólnym
zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) wiąże się z
zasadniczym problemem dotyczącym dostępu do sprawiedliwości, z jakim borykają się
europejskie przedsiębiorstwa i obywatele Unii z uwagi na coraz większą liczbę sporów,
pociągających za sobą długie i kosztowne postępowania. Alternatywne metody
rozwiązywania sporów mają szczególne znaczenie w kontekście sporów transgranicznych.
Podczas siódmej kadencji Komisja Prawna bardzo aktywnie wspierała te metody.

Bernhard Rapkay, S&D, DE, sprawozdawca
sporządzający oba sprawozdania w sprawie
aktów stanu cywilnego.
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W sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania
sporów w sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych (sprawozdawczyni: Diana
Wallis)35, przyjętym na posiedzeniu plenarnym w październiku 2011 r., Komisja Prawna –
częściowo w odpowiedzi na dokument konsultacyjny przedłożony przez Dyrekcję Generalną
ds. Zdrowia i Konsumentów (Komisja Europejska)36 – podkreśliła, że jakiekolwiek podejście
do ADR powinno wychodzić poza spory konsumenckie i uwzględniać transakcje między
podmiotami gospodarczymi (B2B), spory rodzinne i sprawy o zniesławienie. Komisja
Prawna stwierdziła, że niezbędne jest działanie ustawodawcze, określające normy minimalne
dotyczące systemów ADR, i w sposób zdecydowany wezwała Komisję Europejską, by do
końca 2011 r. przedłożyła wniosek ustawodawczy w sprawie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów konsumenckich.

W rzeczy samej w dniu 29 listopada 2011 r. Komisja przedłożyła dwa wnioski
ustawodawcze: pierwszy z nich dotyczył dyrektywy w sprawie ADR w sporach
konsumenckich37, a drugi – rozporządzenia w sprawie ODR (internetowego rozstrzygania
sporów) w sporach konsumenckich38. Wniosek dotyczący dyrektywy stworzono w celu
zlikwidowania luk w zasięgu ADR i zapewnienia jakości ADR poprzez ustanowienie
ogólnych zasad, takich jak odpowiednie kwalifikacje, bezstronność, przejrzystość
skuteczność i sprawiedliwość. Główną ideą stojącą za złożeniem wniosku w sprawie
rozporządzenia było uzupełnienie ogólnounijnego zasięgu ADR dzięki jednej, ogólnounijnej
platformie internetowej. Biorąc pod uwagę to, że oba wnioski są w oczywisty sposób
ukierunkowane na konsumentów, w Parlamencie komisją prowadzącą odnośnie do obu
wniosków była Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która była z kolei
zaangażowaną komisją w odniesieniu do wspomnianego sprawozdania z własnej inicjatywy.
Jeśli chodzi o wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ADR w sporach konsumenckich,
funkcję zaangażowanej komisji na podstawie art. 50 Regulaminu Parlamentu pełniła
Komisja Prawna, dysponująca wyłącznymi kompetencjami zwłaszcza w odniesieniu do
zasad, jakich mają przestrzegać podmioty ADR. Poza obszarem swoich wyłącznych
kompetencji Komisja Prawna poprzez swoją opinię (sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi)39

wywarła zdecydowany wpływ na sprawozdanie komisji prowadzącej – IMCO – jako że
komisja ta, czerpiąc z przepisów dyrektywy w sprawie mediacji40, przyjęła sugestie, aby w
odniesieniu do ADR dodatkowo wprowadzić kryteria jakościowe związane z wolnością i
legalnością oraz aby jeszcze bardziej umocnić ADR.

35 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych (A7-0343/2001, P7-TA(2011)0449).
36 Dokument konsultacyjny zatytułowany „W sprawie wykorzystywania alternatywnych metod rozwiązywania
sporów do rozwiązywania sporów dotyczących transakcji i praktyk handlowych w Unii Europejskiej” z dnia 18
stycznia 2011 r.; dokument „Streszczenie otrzymanych odpowiedzi”, opublikowany w kwietniu 2011 r.
37 Wniosek Komisji z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr
2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (COM(2011)
793).
38 Wniosek Komisji z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR w
sporach konsumenckich) (COM(2011) 794).
39 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania
sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE
(dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (COM(2011) 793 – C7-0454/2011 –
2011/0373(COD)), PE486.223v02-00.
40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych
aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3).
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Komisja Prawna dodatkowo wsparła prace Parlamentu nad wnioskiem, wydając opinię na
temat jego podstawy prawnej41, w której potwierdziła, że zaproponowany przez Komisję
Europejską art. 114 TFUE („rynek wewnętrzny”) jest właściwą podstawą prawną wniosku, i
odrzuciła propozycję dodania do niego art. 169 TFUE („ochrona konsumentów”),
przedstawioną w sprawozdaniu komisji IMCO, uznając dodanie tego artykułu za zbędne.
Ponadto Komisja Prawna stwierdziła w swojej opinii, że nie ma potrzeby wskazywania innej
podstawy prawnej (na przykład art. 81 ust. 2 lit. g) TFUE), ponieważ ewentualne nowe
elementy proceduralne dodane do wniosku w ramach sprawozdania komisji IMCO stanowią
uzupełnienie środków zaproponowanych przez Komisję Europejską i służą osiągnięciu tego
samego celu, tj. poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Zwieńczeniem prac Komisji Prawnej dokonanych w tym obszarze w trakcie siódmej
kadencji było podsumowanie – dwa lata po upływie terminu transpozycji – sukcesu
dyrektywy w sprawie mediacji. W tym celu w dniu 20 stycznia 2014 r. w komisji złożono
ekspertyzę zatytułowaną „Rewizja dyrektywy w sprawie mediacji: Ocena ograniczonego
wpływu stosowania dyrektywy i proponowane środki na rzecz zwiększenia liczby mediacji
w UE” (ang.: „Rebooting” the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its
implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU),
której autorem jest profesor Giuseppe de Palo (Centrum ADR). Ekspertyzę opracowano, by
zebrać informacje zwrotne na temat doświadczeń państw członkowskich zdobytych w
wyniku transpozycji dyrektywy, a także by określić, dlaczego mediacja nie jest bardziej
powszechnie stosowana. Ekspertyza miała ponadto służyć ocenie tego, czy na szczeblu UE
istnieje potrzeba przyjęcia środków zachęcających do bardziej systematycznego stosowania
mediacji, a jeżeli tak – jakie środki należałoby przyjąć.

Wniosek Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie drobnych roszczeń42

został złożony z myślą o uzupełnieniu braków występujących w obowiązującym
rozporządzeniu, tak aby zagwarantować poszerzenie zakresu stosowania postępowania w
sprawie drobnych roszczeń. Wniosek przedłożono pod koniec siódmej kadencji, w związku z
czym w pozostającym czasie Komisja Prawna zdołała jedynie stworzyć dokument roboczy43

(sprawozdawczyni: Lidia Geringer de Oedenberg) – prace kontynuował będzie nowy
Parlament. W dokumencie roboczym sprawozdawczyni przedstawiła wstępne refleksje,
dążąc do dokonania analizy głównych aspektów i zasadności zaproponowanych rozwiązań.
W ramach dalszych prac Komisja Prawna, która odgrywała już wiodącą rolę w zakresie
bieżącego prawodawstwa, zmierzy się z wyzwaniem, jakim będzie ukształtowanie tej
procedury w sposób bardziej przystępny dla użytkowników, przy zapewnieniu niezbędnych
gwarancji procesowych i uwzględnieniu różnych krajowych systemów prawnych i
sądowych.

41 PE496.382v01-00.
42 Wniosek Komisji z dnia 19 listopada 2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie
europejskiego nakazu zapłaty (COM(2013) 794).
43 FdR (DT) 1020600; PE529.833v01-00.
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1.6 Współpraca sądowa i szkolenie pracowników
wymiaru sprawiedliwości
Dla osiągnięcia poszczególnych celów szczegółowych programu
sztokholmskiego – poza przyjęciem poszczególnych aktów
prawnych – należy zapewnić, by wszystkie zainteresowane
strony miały wystarczający dostęp do wymiaru sprawiedliwości i
prawa UE.

Jednym z istotnych kroków jest dalszy rozwój projektów w zakresie e-sprawiedliwości44,
umożliwiających obywatelom bezpośredni dostęp do informacji prawnych i wymiaru
sprawiedliwości, poprzez udostępnianie niezbędnych informacji za pośrednictwem internetu
i umożliwienie składania określonych wniosków zdalnie z wykorzystaniem komputera.
Poczyniono pewne postępy w tym względzie, potrzebne są jednak dalsze działania.

Dla stworzenia europejskiej kultury sądowniczej, umożliwiającej rozwój procedur
wzajemnego uznawania45, ogromne znaczenie mają także europejskie szkolenia z
dziedziny prawa. W tym obszarze kluczową rolę odgrywają prace Europejskiej Sieci
Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości i Akademii Prawa Europejskiego (ERA). Ponadto
w końcu realizowany jest program pilotażowy Komisji dotyczący szkolenia sędziów i
prawników46. Komisja Prawna zleciła także sporządzenie szeroko zakrojonej ekspertyzy na
temat szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich47

oraz przeprowadzenie warsztatów z tego zakresu w dniu 28 listopada 2013 r.

Komisja Prawna wraz z Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych uczestniczyła w przyjęciu programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020,
zastępującego program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” realizowany w
latach 2007–201448. Zdaniem współsprawozdawcy (Luigiego Berlinguera) zasadnicze
znaczenie dla zagwarantowania poprawnego funkcjonowania europejskiej przestrzeni
sądowej ma stworzenie europejskiej kultury sądowniczej, w której w pełni przestrzegane są
zasady pomocniczości i niezawisłości sądów.

W latach 2014–2020 państwa członkowskie zostaną wezwane do wdrożenia istniejących
instrumentów ustawodawczych i nieustawodawczych w obszarze wymiaru sprawiedliwości,
a także do przyjęcia nowych instrumentów: za tymi wzmożonymi działaniami w zakresie
stanowienia prawa musi iść skoordynowane i skuteczne stosowanie wspomnianych narzędzi
w praktyce. Kluczową rolę odgrywają pracownicy wymiaru sprawiedliwości (sędziowie,
prokuratorzy, adwokaci, notariusze, urzędnicy sądowi, komornicy, tłumacze sądowi i inni
przedstawiciele zawodów związanych z sądownictwem).

Osoby zajmujące wspomniane stanowiska muszą dysponować gruntowną wiedzą z zakresu
unijnych instrumentów prawnych w tej dziedzinie i wystarczającą znajomością języków
obcych (obejmującą przeszkolenie z zakresu terminologii prawniczej w języku obcym w celu
zapewnienia skutecznej współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i
karnych), a także uczestniczyć w tworzeniu wspólnej europejskiej kultury sądowniczej

44 Zob. rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 107–110.
45 Zob. rezolucja z dnia 25 listopada 2009 r., ust. 105 i 106, oraz rezolucja z dnia 23 listopada 2010 r., ust. 5–13.
46 Dz.U. S 132 z 12.7.2012, 218282.
47 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453198/IPOL-
JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
48 COM(2011) 759.
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(pogłębiając swoją wiedzę na temat prawa Unii oraz rozumienia systemów prawnych i
sądowych innych państw członkowskich).

W ramach negocjacji dotyczących rozporządzenia ustanawiającego program
„Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 skupiono się na priorytetach finansowania i na kontroli
realizacji programu49.

W 2012 r. Komisja po raz pierwszy wydała sprawozdanie, w którym przyjrzała się wynikom
krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i administracyjnych,
zatytułowane „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości”50. Działanie to miało
na celu porównanie krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości z myślą o określeniu,
gdzie mogą istnieć braki i w jakich przypadkach państwa członkowskie mogą skorzystać na
transferze najlepszych praktyk.

Jako że jest to wrażliwy obszar i istnieje konieczność poszanowania prerogatyw krajowych,
Komisja Prawna podjęła decyzję o wydaniu sprawozdania z realizacji51 odnoszącego się do
tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że –
ponieważ celem tego działania było dokonanie oceny jakości, niezawisłości i skuteczności
krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości – takie sprawozdanie zostanie przyjęte z
zadowoleniem. Niemniej jednak w sprawozdaniu zwrócono uwagę na pewne kwestie i
ograniczenia, jakie należy mieć na uwadze, zwłaszcza w kontekście suwerennego prawa
każdego z państw członkowskich do organizacji własnego systemu wymiaru sprawiedliwości
i w świetle różnic między państwami.

W 2014 r. Komisja opublikowała kolejną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości52 i
będzie regularnie wydawała takie dokumenty w przyszłości.

49 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1382/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020, Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 73.
50 COM(2013) 160.
51 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. na temat unijnej tablicy wyników wymiaru
sprawiedliwości – spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w państwach członkowskich
(2013/2117(INI)), P7_TA(2014)0064.
52 COM(2014) 155.
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2. Prawo zobowiązań

Komisja Prawna ma już pewne dokonania jako bardzo aktywna propagatorka większej
harmonizacji w określonych obszarach prawa prywatnego, przede wszystkim w dziedzinie
prawa zobowiązań. W swojej pierwszej rezolucji dotyczącej tej dziedziny, przyjętej w
1989 r., Parlament wyraził opinię, że stopniowa harmonizacja określonych obszarów prawa
prywatnego ma kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia rynku wewnętrznego53. Parlament
podkreślał w szeregu rezolucji, że należy dążyć do ukierunkowanej harmonizacji przepisów
z zakresu prawa zobowiązań, gdyż w obszarze tym zróżnicowanie przepisów krajowych
prowadzi do powstawania przeszkód w należytym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego54.
W późniejszym czasie Parlament uważnie monitorował proces opracowywania tzw.
wspólnych ram odniesienia (CFR), których akademicki projekt (projekt wspólnych ram
odniesienia – DCFR) przedstawiono w 2008 r. W szeregu rezolucji dotyczących tej kwestii55

Parlament z zadowoleniem przyjął przedstawienie wspólnych ram odniesienia, apelował o
uważną i gruntowną analizę ewentualnych możliwości wynikających z tych ram oraz wezwał
do ścisłego zaangażowania w ten proces.

W czasie siódmej kadencji Komisja ostatecznie przedstawiła pierwszy wniosek
ustawodawczy będący wynikiem toczącej się na szczeblu europejskim debaty na temat
prawa zobowiązań – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich
przepisów dotyczących sprzedaży56 – na którym oczywiście następnie skupiły się prace
Komisji Prawnej w tym obszarze.

Komisja Prawna bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach już na etapie przygotowywania
tego wniosku ustawodawczego. W 2006 r. komisja utworzyła grupę roboczą ds.
europejskiego prawa umów. Grupa ta, składająca się z członków Komisji Prawnej oraz
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów57, kontynuowała prace podczas
siódmej kadencji, aby zapewnić aktywne zaangażowanie Parlamentu w trwającą dyskusję na
temat europejskiego prawa zobowiązań i aby wnieść wkład w otwartą, demokratyczną
debatę w Parlamencie na temat kwestii związanych z prawem zobowiązań. Na uwagę
zasługuje zwłaszcza fakt, że na początku siódmej kadencji grupa robocza odbyła szereg
posiedzeń, do uczestnictwa w których zaproszono przedstawicieli Komisji i prezydencji
Rady58.

Wiceprzewodnicząca i komisarz ds. sprawiedliwości – Viviane Reding – wznowiła prace
nad europejskim prawem zobowiązań w Komisji Europejskiej. W kwietniu 2010 r. Komisja

53 Rezolucja z dnia 26 maja 1989 r., Dz.U. C 158 z 26.6.1989, s. 400.
54 Rezolucje z dnia 6 maja 1994 r., Dz.U. C 205 z 1994 r., s. 518, z dnia 15 listopada 2001 r., Dz.U. C 140 E z
2002 r., s. 538, i z dnia 2 września 2003 r., Dz.U. C 76 E z 2004 r., s. 95.
55 Rezolucje z dnia 23 marca 2006 r., Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, s. 109, z dnia 7 września 2006, Dz.U. C 305 E
z 14.12.2006, s. 247, z dnia 12 grudnia 2007 r., Dz.U. C 323 E z 18.12.2008, s. 364, z dnia 3 września 2008 r.,
Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 31.
56 Wniosek Komisji z dnia 11 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011) 635).
57 Członkowie grupy roboczej w czasie trwania siódmej kadencji z ramienia Komisji Prawnej: Klaus-Heiner
Lehne, Luigi Berlinguer, Marielle Gallo, Diana Wallis; z ramienia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów: Kurt Lechner, Catherine Stihler.
58 Posiedzenia z dnia 10 listopada 2009 r., 28 stycznia 2010 r. oraz 1 czerwca 2010 r.; uznano, że zwoływanie
kolejnych posiedzeń grupy roboczej nie jest konieczne, natomiast w późniejszym czasie praca w ramach
inicjatywy na rzecz europejskiego prawa zobowiązań skupiała się na sprawozdaniu z własnej inicjatywy w
sprawie zielonej księgi Komisji i ostatecznie na wniosku ustawodawczym dotyczącym wspólnego europejskiego
prawa sprzedaży.
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ustanowiła grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego
prawa zobowiązań59. W skład grupy wchodzili prawnicy, byli sędziowie i członkowie
środowiska akademickiego z różnych państw członkowskich powołani do działania w
imieniu własnym jako „wybitni specjaliści w dziedzinie prawa cywilnego, a szczególnie
prawa zobowiązań”. Zadaniem grupy było wsparcie Komisji „w przygotowaniu wniosku
dotyczącego wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań, w
tym prawa zobowiązań dotyczącego konsumentów i przedsiębiorstw”. Grupa ekspertów
odbywała comiesięczne posiedzenia. W obradach grupy ekspertów uczestniczył obserwator z
Parlamentu Europejskiego60 oraz obserwator z ramienia właściwej prezydencji Rady.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. Komisja Prawna wraz z Departamentem Tematycznym C
przeprowadziła swoje pierwsze warsztaty na temat europejskiego prawa zobowiązań w
czasie siódmej kadencji. W ramach warsztatów poświęconych opcjonalnym instrumentom
europejskiego prawa zobowiązań dokonano analizy zarówno samej idei instrumentów
opcjonalnych w ogóle, jak i przykładu opcjonalnego instrumentu w prawie umów
ubezpieczeniowych.

W lipcu 2010 r. Komisja rozpoczęła konsultacje na temat dalszych działań w obszarze
europejskiego prawa zobowiązań, przedstawiając zieloną księgę w sprawie możliwości
politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla
konsumentów i przedsiębiorstw61, w której
nakreślono szereg możliwości
„wzmocnienia rynku wewnętrznego przez
poczynienie postępów w dziedzinie
europejskiego prawa umów”, między
innymi samo opublikowanie wyników prac
grupy ekspertów, stworzenie „zestawu
narzędzi” dla prawodawców w formie
dokumentu Komisji lub porozumienia
międzyinstytucjonalnego, zalecenie w
sprawie europejskiego prawa zobowiązań,
rozporządzenie ustanawiające opcjonalny
instrument europejskiego prawa umów oraz
szereg innych daleko idących rozwiązań
ustawodawczych, wśród nich nawet
rozporządzenie ustanawiające europejski
kodeks cywilny.

W tym okresie intensywnych konsultacji i dyskusji na temat możliwych wariantów
nadrzędne znaczenie dla Komisji Prawnej miało rozpoczęcie pogłębionej debaty z
parlamentami narodowymi, w związku z czym w dniu 27 października 2010 r.
zorganizowała ona warsztaty poświęcone „opcjonalnemu instrumentowi europejskiego
prawa zobowiązań”, w których uczestniczyli przedstawiciele parlamentów narodowych, a
także eksperci ze strony przedsiębiorców i konsumentów, prawnicy i członkowie środowisk
akademickich.

59 Decyzja Komisji 2010/233/UE z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram
odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań (Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 109).
60 Klaus-Heiner Lehne, zastępczyni: Diana Wallis, przy wsparciu personelu sekretariatu.
61 COM(2010) 348.

Przewodniczący Komisji Prawnej Klaus-Heiner
Lehne, PPE, DE, członek grupy roboczej ds.
europejskiego prawa umów i współsprawozdawca w
sprawie wspólnego europejskiego prawa sprzedaży
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Druga połowa 2010 r. również upłynęła pod znakiem intensywnych prac w Komisji Prawnej
– zajmowano się wnioskiem Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie praw konsumentów62,
mającym na celu harmonizację zasadniczych aspektów umów między przedsiębiorcami a
konsumentami. Z komisją prowadzącą – Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów – uzgodniono, że Komisja Prawna, działająca jako zaangażowana komisja na
mocy art. 50 Regulaminu Parlamentu, ma dysponować kompetencjami dzielonymi z komisją
IMCO w odniesieniu do proponowanych przepisów dotyczących środków ochrony prawnej
dostępnych konsumentom w przypadku braku zgodności oraz wyłącznymi kompetencjami w
zakresie proponowanych przepisów dotyczących nieuczciwych postanowień umownych.
Pomimo owocnej współpracy z komisją IMCO w Parlamencie w końcowym rozrachunku
praca Komisji Prawnej miała ograniczony wpływ na ostateczne uzgodnienia dotyczące tego
dokumentu63, jako że dwa wspomniane wyżej rozdziały, dla których właściwa była Komisja
Prawna, w dużej części usunięto z ostatecznej wersji tekstu na etapie nieformalnych rozmów
trójstronnych.

W dniu 8 czerwca 2011 r. Parlament Europejski odpowiedział64 na zieloną księgę Komisji z
2010 r. w sprawie europejskiego prawa umów. Komisja Prawna (sprawozdawczyni: Diana
Wallis) kierowała w Parlamencie pracami nad tą rezolucją, przy czym zaangażowaną
komisją na mocy art. 50 Regulaminu była Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów. W rezolucji Parlament poparł działania służące usuwaniu barier na rynku
wewnętrznym wynikających z różnic w krajowym prawie zobowiązań. Spośród wariantów
zaproponowanych w zielonej księdze Parlament opowiedział się między innymi za
„wariantem […] dotyczącym utworzenia opcjonalnego instrumentu w drodze
rozporządzenia”, uznał także, że uzupełnieniem takiego instrumentu mógłby być zestaw
narzędzi. Parlament podkreślił ponadto, że „wszystkie strony, czy to w przypadku transakcji
między przedsiębiorstwami, czy też między przedsiębiorstwami a konsumentami, powinny
móc swobodnie podejmować decyzję o wybraniu bądź nie opcjonalnego instrumentu”, i
wezwał Komisję do wyjaśnienia planowanego związku opcjonalnego instrumentu z
rozporządzeniem Rzym I. Parlament położył ponadto nacisk na „konieczność zapewnienia w
oparciu o opcjonalny instrument bardzo wysokiego poziomu ochrony konsumenta” i
odnotował prace nad dyrektywą w sprawie praw konsumentów oraz potrzebę zachowania
zgodności z tą dyrektywą. Co się tyczy późniejszej procedury ustawodawczej, Parlament
uznał, że musiałaby ona „przebiegać w sposób jak najbardziej partycypacyjny i przejrzysty”,
przypomniał o potrzebie przeprowadzenia wszechstronnej i szeroko zakrojonej oceny
wpływu i wezwał, aby w pełnym zakresie zasięgano opinii Parlamentu i by był on
zaangażowany w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Grupa ekspertów powołana przez Komisję Europejską przedstawiła wyniki swojej pracy w
czerwcu 2011 r. Komisja zwróciła się do grupy ekspertów, aby w ramach swojego mandatu
przeprowadziła studium wykonalności projektu instrumentu europejskiego prawa
zobowiązań. Grupa ekspertów przedstawiła wyniki tego studium wykonalności w
dokumencie będącym próbą ustanowienia pełnego zbioru przepisów prawa zobowiązań
regulujących te kwestie, które – na poziomie praktycznym – grupa uznała za istotne dla
stosunków umownych na unijnym rynku wewnętrznym. Przepisy te miały obejmować
zarówno umowy między przedsiębiorcami a konsumentami, jak i umowy między
62 COM(2008) 614.
63 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów (COM(2008) 614 – C6-0349/2008
– 2008/0196(COD))(P7_TA(2011)0293).
64 Sprawozdanie Komisji Prawnej A7-164/2011; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów
dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI) –P7_TA(2011)0262).
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przedsiębiorcami, a także umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług powiązanych. Po
podjęciu cyklu nieformalnych konsultacji Komisja, opierając się na wspomnianym
dokumencie, przedstawiła w październiku 2011 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w
sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

Ogólnym założeniem wniosku Komisji jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego i
ułatwienie handlu poprzez umożliwienie stosowania w państwach członkowskich jednolitego
zbioru przepisów regulujących umowy transgraniczne. We wniosku przedstawiono zbiór
przepisów prawa zobowiązań, który ma niezależnie funkcjonować w prawie krajowym
poszczególnych państw członkowskich obok krajowego prawa zobowiązań jako drugi reżim
prawa zobowiązań, identyczny na terytorium całej UE.

Wspólne europejskie prawo sprzedaży, w swoim zakresie osobowym i przedmiotowym,
byłoby opcjonalnym instrumentem odnoszącym się do umów, dotyczącym transgranicznych
umów sprzedaży, umów o dostarczanie treści cyfrowych i umów o świadczenie usług
powiązanych zawieranych w stosunkach między przedsiębiorcami a konsumentami oraz w
określonych przypadkach między przedsiębiorcami. Strony musiałyby uzgodnić stosowanie
wspólnego europejskiego prawa sprzedaży; w stosunkach między przedsiębiorcami a
konsumentami wymagana byłaby wyraźna zgoda, a konsument otrzymywałby standardową
ulotkę informacyjną, zawierającą zestawienie głównych charakterystyk wspólnego
europejskiego prawa sprzedaży. Państwa członkowskie mogą także podjąć decyzję o
umożliwieniu stosowania wspólnego prawa sprzedaży w odniesieniu do transakcji krajowych
i do transakcji między przedsiębiorstwami, w których nie uczestniczą MŚP. Komisja
zamierza ponadto stworzyć bazę danych służącą wymianie informacji dotyczących
prawomocnych wyroków wydawanych w państwach członkowskich.

W załączniku do proponowanego rozporządzenia zawarto zbiór przepisów obejmujących
cały cykl trwania umowy, między innymi przepisy dotyczące zawierania wiążącej umowy,
oceny treści umowy, zobowiązań i środków ochrony prawnej przysługujących stronom,
odszkodowania i odsetek, a także zwrotu i przedawnienia. Kupujący mógłby dokonywać
swobodnego wyboru środków ochrony prawnej, zwłaszcza wyboru między naprawą,
wymianą a rozwiązaniem umowy, podczas gdy obecnie taka możliwość istnieje tylko w
kilku państwach członkowskich. W towarzyszącym wnioskowi komunikacie65 Komisja
zobowiązuje się ustanowić, jako środek pomocniczy, grupę ekspertów, mającą za zadanie
opracować „europejski wzorzec postanowień umownych”.

Zważywszy na polityczne znaczenie wniosku, z myślą o osiągnięciu jak najlepszych
wyników Komisja Prawna uznała, że podczas opracowywania sprawozdania należy
uwzględnić zarówno wiedzę specjalistyczną z dziedziny prawa, jak i możliwie najszersze
spektrum polityczne. Do pełnienia funkcji sprawozdawcy komisja wyznaczyła zatem dwie
osoby: Klausa-Heinera Lehnego (PPE) i Dianę Wallis (ALDE), którą po jej rezygnacji z
funkcji posłanki do Parlamentu Europejskiego w styczniu 2012 r. zastąpił Luigi Berlinguer
(S&D). Ponadto aby zapewnić niezbędny, szeroki wachlarz wsparcia dla
współsprawozdawców, ustanowiono grupę projektową, w skład której weszli urzędnicy z
różnych departamentów Sekretariatu Generalnego Parlamentu. Zaangażowaną komisją na
mocy art. 50 Regulaminu została Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
Komisja Prawna wykorzystała wszystkie dostępne jej środki, by z myślą o gruntownym
przygotowaniu sprawozdania dotyczącego tego dokumentu w szerokim zakresie opierać się
na wiedzy specjalistów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

65 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów z dnia 11 października 2011 r. pt. „Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży
służące uproszczeniu zawierania transakcji transgranicznych na jednolitym rynku” (COM(2011) 636).
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Jeżeli chodzi o podstawę prawną wniosku – zważywszy, że zgłoszono szereg wątpliwości co
do tego, czy zaproponowany przez Komisję art. 114 TFUE jest odpowiedni – Komisja
Prawna zwróciła się o przedstawienie opinii do Wydziału Prawnego Parlamentu, który
stwierdził – podobnie jak Służba Prawna Komisji i Służba Prawna Rady – że art. 114 TFUE
stanowi właściwą podstawę prawną dla tego wniosku.

Komisja Prawna zwróciła się ponadto o ocenę przedstawionej przez Komisję Europejską i
towarzyszącej wnioskowi oceny skutków. Dział ds. Oceny Skutków (Parlament Europejski)
stwierdził, że chociaż można by przedstawić pewne uwagi krytyczne odnośnie do
przekształcenia czysto jakościowych odpowiedzi udzielonych w ankietach przez podmioty
gospodarcze w szacunki ilościowe, w ujęciu ogólnym ocena skutków jest zgodna z
wymogami metodologicznymi, jakie Komisja wyznaczyła sobie w wytycznych dotyczących
oceny skutków.

Ponadto aby zapewnić wiedzę szerokiego spektrum specjalistów zewnętrznych, Komisja
Prawna realizowała w latach 2012 i 2013 ambitny program wydarzeń związanych z tym
dokumentem: po zakończeniu pierwszego wysłuchania w dniu 1 marca 2012 r. w sprawie
pewnych zasadniczych kwestii wspomnianych we wniosku Komisji, zwłaszcza dotyczących
funkcjonowania dokumentu w obowiązujących ramach prawnych i tego, czy jego zakres i
treść zaspokajają potrzeby użytkowników66, w pierwszej połowie 2012 r. komisja wraz z
Departamentem Tematycznym C zorganizowała trzy warsztaty poświęcone głównym
rozdziałom załącznika do wniosku67 (tj. nieuczciwych postanowień umownych, środków
ochrony prawnej, zwrotu i przedawnień), a także konferencję z udziałem przedstawicieli
parlamentów narodowych, która odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r.68. Na każdą edycję
warsztatów, a także na konferencję z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
przygotowano kilka szczegółowych notatek. Na przykład na potrzeby konferencji profesor
Martine Béhar-Touchais sporządziła notatkę, w której podjęła się analizy będącego
przedmiotem wielu debat funkcjonowania wspólnego europejskiego prawa sprzedaży w
ramach rozporządzenia Rzym I69. W notatce stwierdzono, że art. 6 rozporządzenia Rzym I, w
myśl którego wybór prawa właściwego nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta
ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących norm prawa miejsca zwykłego pobytu
konsumenta, nie miałby praktycznego znaczenia, jeżeli strony wybrałyby w ramach prawa
krajowego wspólne europejskie prawo sprzedaży. Aby ocenić wpływ na ochronę
konsumentów, na drugim etapie ekspertyzy dokonano szczegółowego porównania poziomu
ochrony, jaką zapewnia wspólne europejskie prawo sprzedaży, z tym, jaki oferuje prawo
krajowe państw członkowskich. Z porównania tego wynika, że wspólne europejskie prawo
sprzedaży charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ochrony konsumentów, który w
wielu przypadkach przewyższa poziom ochrony konsumentów gwarantowany w ramach
poszczególnych systemów prawa krajowego (na przykład dzięki pozostawieniu kupującemu
wolnego wyboru w zakresie środków ochrony prawnej).

Bazując na zgromadzonej wiedzy specjalistycznej, współsprawozdawcy przedstawili w
październiku 2012 r. dokument roboczy, w którym podjęli się zbadania głównych
elementów, jakie ich zdaniem mają kluczowe znaczenie dla debaty70. W projekcie

66 Zob. załącznik IV.
67 Zob. załącznik IV.
68 Zob. załącznik IV.
69 Martine Béhar-Touchais, „Funkcjonowanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży w
ramach rozporządzenia Rzym I”, ekspertyza zlecona przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego
(PE462.477).
70 Dokument roboczy z dnia 8 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011) 635 –
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sprawozdania przedłożonym komisji w lutym 2013 r.71 sprawozdawcy przedstawili wspólne
poprawki, podkreślając jednocześnie, że sporządzony przez nich dokument nie jest
wyczerpującym opracowaniem, a jedynie służy wskazaniu pewnych głównych zagadnień,
jakie należy poddać dalszej dyskusji, aby ulepszyć tekst, tak by był bardziej przystępny,
przejrzysty oraz spójny z dorobkiem prawnym Unii. W ujęciu bardziej szczegółowym
sprawozdawcy zaproponowali, by połączyć treść rozporządzenia i załącznika, aby stworzyć
zintegrowany instrument prawny. Co się tyczy zakresu, sprawozdawcy zasugerowali
ograniczenie stosowania wspólnego europejskiego prawa sprzedaży do umów zawieranych
na odległość i jako główny obszar wskazali intensywnie rozwijający się sektor sprzedaży
internetowej, gdzie zamysł wprowadzenia opcjonalnego instrumentu znalazł duże poparcie.
W dokumencie przedstawiono sposób doprecyzowania związku rozporządzenia Rzym I z
przepisami krajowymi. W odniesieniu do środków ochrony prawnej, aby osiągnąć większą
równowagę między prawem konsumenta do rozwiązania umowy a prawem sprzedawcy do
sanacji świadczenia, sprawozdawcy zaproponowali trzy alternatywy do rozważenia: po
pierwsze wprowadzenie terminu na zawiadomienie o braku zgodności, wynoszącego sześć
miesięcy od momentu przejścia ryzyka – po upływie tego terminu kupujący musiałby się
zgodzić na sanację; po drugie wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym konsument
musiałby zawiadamiać o rozwiązaniu umowy w rozsądnym czasie po stwierdzeniu przez
niego niewykonania; po trzecie wprowadzenie obowiązku zapłacenia przez konsumenta za
użycie w przypadkach, gdy to on rozwiązuje umowę.

W lipcu 2013 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła swoją
opinię 22 głosami za, przy 17 głosach przeciw i jednym głosie wstrzymującym się. W opinii
nie poparto wniosku Komisji, zalecono jednak przekształcenie proponowanego opcjonalnego
instrumentu w dyrektywę harmonizującą, która stanowiłaby uzupełnienie dyrektywy
2011/83/UE72. Wiele spośród 326 poprawek złożonych w Komisji Prawnej także
odzwierciedla to podejście.

Komisja Prawna przyjęła swoje sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. 19
głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się. W przyjętym
sprawozdaniu – w przeciwieństwie do opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów – poparto opcjonalny charakter proponowanego instrumentu i rozporządzenie
jako formę prawną dokumentu. Poparcie komisji zyskały ponadto propozycje
sprawozdawców przewidujące połączenie rozporządzenia i załącznika oraz ograniczenie
stosowania wspólnego europejskiego prawa sprzedaży do umów zawieranych na odległość,
przede wszystkim za pośrednictwem internetu. Co się tyczy środków ochrony prawnej, aby
osiągnąć większą równowagę między prawem konsumenta do rozwiązania umowy a prawem
sprzedającego do naprawienia świadczenia, znaleziono kompromis i zaproponowano
zachowanie zasady, zgodnie z którą kupujący może dokonywać swobodnego wyboru
środków ochrony prawnej, równocześnie jednak wprowadzono wymóg, by konsument
zawiadamiał o rozwiązaniu umowy w terminie dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia

C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)), Komisja Prawna, sprawozdawcy: Luigi Berlinguer i Klaus-Heiner Lehne
(FdR 914981; PE497.786).
71 Projekt sprawozdania z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011) 635 –
C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)), Komisja Prawna, sprawozdawcy: Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer
(FdR 929386; PE505.998v02-00).
72 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw
konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).
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przez niego niewykonania. We wniosku przewidziano długi termin przedawnienia,
wynoszący sześć lat.

W dniu 26 lutego 2014 r. zgromadzenie plenarne zamknęło pierwsze czytanie wniosku
dotyczącego wspólnego europejskiego prawa sprzedaży73, a sprawozdanie komisji JURI
zdobyło poparcie zdecydowanej większości zgromadzenia. Stanowisko Parlamentu w
pierwszym czytaniu zostanie teraz podtrzymane przez kolejny Parlament, chyba że
Konferencja Przewodniczących uzna, że wniosek należy ponownie przekazać Parlamentowi
zgodnie z art. 59 ust. 1 tiret czwarte Regulaminu Parlamentu. Nie ma jeszcze pewności, jak
szybko Rada zdoła uzyskać mandat negocjacyjny z myślą o osiągnięciu ewentualnego
porozumienia. Decydujące znaczenie będzie miało również to, czy zatwierdzony na
posiedzeniu plenarnym wniosek Komisji Prawnej, by stworzyć możliwość stosowania
opcjonalnego instrumentu w przypadku umów zawieranych na odległość, zyska poparcie w
Radzie.

Co więcej, w związku z prawem zobowiązań w kolejnej kadencji Komisja Prawna z
pewnością będzie z zainteresowaniem przyglądała się pracom i wszelkiej ewentualnej
kontynuacji działań dwóch grup ekspertów Komisji, z których pierwsza skupia ekspertów
ds. prawa umów ubezpieczeniowych74 i przedstawiła sprawozdanie końcowe w lutym 2014
r., a druga składa się z ekspertów ds. bezpiecznych i uczciwych warunków umów
dotyczących przetwarzania w chmurze75 i nadal prowadzi obrady.

73 Sprawozdanie Komisji Prawnej A7-0301/2013; rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (P7_TA(2014)0159).
74 Decyzja Komisji (2013/C 16/03) z dnia 17 stycznia 2013 r. dotycząca utworzenia grupy ekspertów Komisji
ds. europejskiego prawa umów ubezpieczeniowych (Dz.U. C 16 z 19.1.2013, s. 6).
75 Decyzja Komisji (2013/C 174/04) z dnia 18 czerwca 2013 r. dotycząca utworzenia grupy ekspertów Komisji
ds. umów dotyczących przetwarzania w chmurze (Dz.U. C 174 z 20.6.2013, s. 6).
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3. Prawo spółek

3.1. Informacje ogólne

Na wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie prawa spółek
składa się szereg dyrektyw mających na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich. Pierwsze dyrektywy
odnoszące się do tego obszaru pochodzą z 1968 r. i 1977 r.
Większość obowiązujących dyrektyw była w przeszłości
kilkakrotnie zmieniana, zatem nadszedł czas na
unowocześnienie i uproszczenie dorobku prawnego w
dziedzinie prawa spółek. Istnieje ponadto potrzeba
zlikwidowania istotnych luk, co pozwoli na zwiększenie
konkurencyjności spółek na rynku wewnętrznym.

Działania Komisji Prawnej w ramach jej kompetencji w
zakresie prawa spółek obejmowały zatem kwestie związane z
unowocześnieniem prawa spółek i ładu korporacyjnego w
ujęciu ogólnym. Ponadto działania te rozszerzono, tak aby obejmowały także określone
środki służące harmonizacji prawa spółek w pewnych obszarach, stworzone z myślą o
ułatwieniu działalności spółek w wymiarze transgranicznym, takie jak integracja rejestrów
przedsiębiorstw. Obejmowały one również środki na rzecz lepszych uregulowań prawnych i
uproszczenia otoczenia regulacyjnego dla spółek, a także ukierunkowane środki
upraszczające służące zmniejszeniu obciążeń administracyjnych spoczywających na
mikropodmiotach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), takie jak zmiany
dyrektywy o rachunkowości i dyrektywy w sprawie przejrzystości.

Kryzys finansowy i gospodarczy potwierdził, że istnieje potrzeba lepszego uregulowania
określonych obszarów prawa spółek z myślą o wyeliminowaniu istniejących luk. W tym
kontekście komisja sporządziła dwa sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie ładu
korporacyjnego i w ramach zwykłej procedury ustawodawczej przeprowadziła drastyczną
reformę badań sprawozdań finansowych.

Co więcej, do dyrektywy o rachunkowości wprowadzono dwie istotne zmiany w dziedzinie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: wprowadzono nowy rozdział na temat
sprawozdań dotyczących płatności na rzecz administracji rządowej w przypadku dużych
jednostek działających w przemyśle wydobywczym lub zajmujących się pozyskiwaniem
drewna z lasów pierwotnych, natomiast jednostki interesu publicznego zatrudniające więcej
niż 500 pracowników muszą zgodnie ze zmienioną dyrektywą składać sprawozdania
dotyczące kwestii społecznych, środowiskowych i pracowniczych, poszanowania praw
człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. W końcu Parlament w pierwszym
czytaniu przyjął stanowisko, zgodnie z którym spółki zatrudniające więcej niż 250 osób mają
wyznaczać cele dotyczące obecności kobiet w składzie ich rad nadzorczych, jednak nie
zostało ono zaakceptowane.

Ponadto komisja przedstawiła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie przeglądu
stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia76.

76 Szczegółowe informacje na temat tych dwóch sprawozdań przedstawiono poniżej.
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3.2. Polityka, podejście i działania Komisji Prawnej
Podejście komisji do prawa spółek odzwierciedla ten kontekst i zmieniające się potrzeby
dotyczące regulacji, która uwzględniałaby rozwój sytuacji gospodarczej. Działaniom komisji
w tym obszarze przyświecały następujące najważniejsze cele:

 zwiększenie konkurencyjności spółek na rynku wewnętrznym,

 ułatwienie działalności spółek na rynku wewnętrznym w wymiarze transgranicznym,
z korzyścią przede wszystkim dla MŚP,

 zagwarantowanie przejrzystości i przestrzegania praw udziałowców, wierzycieli,
pracowników i innych zainteresowanych stron,

 zmniejszenie obciążeń administracyjnych, zwłaszcza tych, które ciążą na
mikropodmiotach i MŚP,

 wyciągnięcie wniosków z kryzysu (np. w kwestiach dotyczących wynagrodzenia
dyrektorów, funduszy hedgingowych, agencji ratingowych, przejrzystości w
odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych i badania sprawozdań finansowych).

Komisja Prawna dała wyraz swoim opiniom nie tylko w pracy legislacyjnej w ramach
zwykłej procedury ustawodawczej, lecz także poprzez rozmyślne korzystanie z takich
możliwości jak opracowywanie sprawozdań z własnej inicjatywy i inicjatyw
ustawodawczych.

Po przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych na temat
przyszłości prawa spółek Komisja Prawna przedstawiła pytanie wymagające odpowiedzi
ustnej oraz opracowała rezolucję kończącą debatę. Rezolucja przyjęta przez zgromadzenie
plenarne w dniu 14 czerwca 2012 r.77 nie była tylko reakcją na konsultacje Komisji
Europejskiej; przedstawiono w niej również strategiczną perspektywę dalszych działań
Parlamentu w dziedzinie prawa spółek. Podkreślono w niej, że prawo spółek powinno służyć
uproszczeniu otoczenia biznesowego, zmniejszeniu zbędnych obciążeń administracyjnych i
wsparciu spółek w efektywnym korzystaniu z jednolitego rynku, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiedniej ochrony interesów wierzycieli, udziałowców, członków i
pracowników.

Ściślej rzecz ujmując, Parlament ponownie przedstawił niektóre ze swoich głównych
postulatów w obszarze prawa spółek: postęp w dziedzinie form spółek europejskich,
zwłaszcza w odniesieniu do statutu spółki prywatnej i statutu europejskich towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych, a także złożenie wniosku dotyczącego czternastej dyrektywy w
sprawie prawa spółek dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby spółki z myślą o
ułatwieniu spółkom transgranicznej mobilności.

Parlament podkreślił także kwestie, jakie uznał za istotne w kontekście ewentualnych
przeglądów szeregu dyrektyw w sprawie prawa spółek: w przypadku drugiej dyrektywy w
sprawie prawa spółek skupienie na dalszych uproszczeniach zamiast wprowadzenia
alternatywnego systemu akumulacji i utrzymywania kapitału; w przypadku piątej dyrektywy
w sprawie prawa spółek wznowienie prac nad strukturą i funkcjonowaniem spółek
akcyjnych; w przypadku dziewiątej dyrektywy w sprawie prawa spółek wznowienie prac,
jednak nie nad pełną harmonizacją europejskiego prawodawstwa w zakresie grup spółek, a w
zakresie ochrony spółek zależnych i zainteresowanych stron oraz zwiększenia przejrzystości
struktury grupy. W ujęciu ogólnym poparto ujednolicenie prawa spółek. Parlament stwierdził

77 Rezolucja komisji B7-0299/2012; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
przyszłości europejskiego prawa spółek (P7_TA(2012)0259).
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także, że chciałby, aby rozpoczęto prace nad normami kolizyjnymi w dziedzinie prawa
spółek. Ponadto z zadowoleniem przyjął przegląd dyrektyw o rachunkowości i zasugerował,
że Komisja powinna dalej badać możliwości opracowania europejskich standardów
rachunkowości. Jeżeli chodzi o aspekt proceduralny, Parlament raz jeszcze wezwał do
przestrzegania porozumienia ramowego, zwłaszcza w odniesieniu do szczegółowych
rezolucji dotyczących działań następczych przewidzianych w art. 225 TFUE, do
przedstawienia kompleksowych ocen skutków oraz należytego i regularnego przekazywania
informacji. Parlament zwrócił się do Komisji o przedstawienie planu działania, który
obejmowałby konkretne inicjatywy krótko-, średnio- i długookresowe, a także jasne
docelowe terminy.

W planie działania przedstawionym w grudniu 2012 r.78 Komisja w rzeczy samej
wyznaczyła swoje przyszłe priorytety w obszarze prawa spółek. Zwróciła szczególną uwagę
na najważniejsze elementy swojej przyszłej polityki dotyczącej prawa spółek: zwiększenie
przejrzystości w stosunkach między spółkami a udziałowcami, mające na celu poprawę ładu
korporacyjnego; wspieranie i ułatwianie długoterminowego zaangażowania udziałowców
oraz ogólnie pojęte doskonalenie ram działalności transgranicznej unijnych spółek.
Zważywszy, że Komisja Europejska, składając w przyszłości wnioski z zakresu prawa
spółek, będzie miała na uwadze te same strategiczne cele, Komisja Prawna także w ósmej
kadencji będzie prowadziła prace nad ocenieniem ich – a także konkretnych wniosków
ustawodawczych Komisji Europejskiej – na tle własnych priorytetów w dziedzinie prawa
spółek.

W kontekście swoich prac w dziedzinie prawa spółek Komisja Prawna odbyła szereg
wysłuchań publicznych (np. w dniu 27 stycznia 2010 r. miało miejsce wysłuchanie
zatytułowane „Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: jak najlepiej
regulować?”; w dniu 26 kwietnia 2012 r. na temat przeglądu dyrektywy o rachunkowości i
dyrektywy w sprawie przejrzystości: nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości z
podziałem na poszczególne kraje, w dniu 27 marca 2012 r. na temat poprawy jakości badań
w Unii Europejskiej i w dniu 26 listopada 2012 r. na temat projektu statutu fundacji
europejskiej)79. Komisja Prawna i Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, zgodnie z
art. 51 Regulaminu Parlamentu wspólnie właściwe w odniesieniu do wniosku dotyczącego
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek,
których akcje są notowane na giełdzie, w dniu 20 marca 2013 r. zorganizowały warsztaty
pod hasłem „Równowaga płci w radach zarządzających i wśród kadry kierowniczej
wyższego szczebla” i w dniu 19 czerwca 2014 r. zorganizowały wspólne otwarte posiedzenie
w celu przeprowadzenia wymiany poglądów z posłami do parlamentów narodowych.

Komisja Prawna również w należyty sposób przeprowadziła wymiany poglądów z
właściwym komisarzem, Michelem Barnierem, i z przewodniczącym Grupy Wysokiego
Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych, Edmundem Stoiberem.

Co się tyczy aspektów prawa spółek odnoszących się konkretnie do usług finansowych,
Komisja Prawna ściśle współpracowała z Komisją Gospodarczą i Monetarną w ramach
procedury wzmocnionej współpracy i przedstawiła szereg istotnych opinii.

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość działań ustawodawczych komisji w
dziedzinie prawa spółek podejmowanych w ramach zwykłej procedury ustawodawczej

78 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów. Plan działania: Europejskie prawo spółek i ład korporacyjny – nowoczesne ramy prawne
na rzecz bardziej zaangażowanych udziałowców i zrównoważonych przedsiębiorstw. COM(2012) 740.
79 Zob. załącznik III.
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zakończyła się powodzeniem dzięki intensywnym negocjacjom z Radą i Komisją
Europejską, które doprowadziły do porozumień w pierwszym czytaniu.

3.3. Ład korporacyjny
W dziedzinie ładu korporacyjnego komisja przyjęła dwa odrębne sprawozdania z własnej
inicjatywy.

W pierwszym z nich, zatytułowanym „Kwestie deontologiczne związane z zarządzaniem
przedsiębiorstwem”80 (sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne), przyjęto podejście zakładające,
że kwestie zarządzania spółkami należy rozważać w świetle utrzymania stabilności
finansowej w obliczu kryzysu. Kwestie te wymagają ciągłej analizy, która pomoże znaleźć
rozwiązania pozwalające spółkom sprostać obecnym wyzwaniom oraz pozytywnie
przyczynić się do wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu zatrudnienia w UE.

Podkreślono także, że zarządzanie ryzykiem winno być należycie uwzględniane podczas
opracowywania polityki wynagrodzeń. Zarządzanie ryzykiem należy pojmować i wdrażać na
poziomie całej organizacji oraz uznawać za jeden z najważniejszych elementów dobrego
ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach.

W sprawozdaniu wezwano Komisję do przedłożenia wniosków ustawodawczych w
dziedzinie prawa spółek, aby pomóc rozwiązać problemy związane z ładem korporacyjnym i
zapewnić spójność polityki wynagrodzeń w przypadku wszystkich rodzajów spółek.

Ponadto w rezolucji wezwano do promowania zwiększenia obecności kobiet na
stanowiskach kierowniczych w oparciu o zalecenie Komisji dotyczące wprowadzenia
systemu obsadzania stanowisk w organach decyzyjnych spółek oraz w innych gremiach, a
także obsadzania wszelkiego rodzaju stanowisk.

Na zakończenie zwrócono się do Komisji, by wspierała korzystanie z wytycznych opartych
na najlepszych praktykach w przypadku spółek nienotowanych na rynku regulowanym, co
powinno umożliwić uwzględnienie swoistego charakteru takich spółek i cech je
wyróżniających.

Drugie sprawozdanie (sprawozdawca: Sebastian Valentin Bodu), zatytułowane „Ramy ładu
korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich81”, było odpowiedzią na konsultacje
rozpoczęte przez Komisję w kwietniu 2011 r.82.

Co się tyczy zakresu europejskich ram ładu korporacyjnego, w rezolucji podkreślono
potrzebę stosowania podstawowego zestawu środków w zakresie ładu korporacyjnego w
odniesieniu do wszystkich spółek giełdowych.

Jeżeli chodzi o zarządy spółek, w rezolucji dostrzeżono, jak ważne jest, by członkowie
zarządu reprezentowali szeroki i zróżnicowany zestaw umiejętności i kompetencji. W
rezolucji zwrócono się do Komisji o przedstawienie danych na temat różnorodności płci i
środków podejmowanych zarówno na szczeblu spółek, jak i państw członkowskich. W razie
potrzeby należy zwiększyć odsetek kobiet w zarządach, tak by ich udział wynosił 30% do
2015 r., a 40% do 2020 r. Potencjalne rozwiązanie mogłoby obejmować wiążące przepisy, na
przykład dotyczące parytetu płci. W odniesieniu do mandatów dyrektorów i ocen

80 Sprawozdanie komisji A7-0135/2010, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie
kwestii deontologicznych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem (2009/2177(INI)).
81 Sprawozdanie komisji A7-0051/2012; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
ram ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (2011/2181(INI)).
82 COM(2011) 164.
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zewnętrznych w rezolucji opowiedziano się za środkami dobrowolnymi. Poparto także
pomysł ujawniania polityki wynagrodzeń spółek i głosowania udziałowców w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o udziałowców w ujęciu bardziej ogólnym, w rezolucji poparto środki mające
na celu zachęcanie do inwestycji długoterminowych, opowiedziano się także za dokonaniem
przez Komisję przeglądu przedmiotowego prawodawstwa z myślą o sprawdzeniu, czy
obowiązujące przepisy w nieprzewidziany wcześniej sposób nie przyczyniają się do
krótkowzrocznego podejścia. W rezolucji opowiedziano się przeciwko uprzywilejowanemu
traktowaniu określonych grup inwestorów długoterminowych, z zadowoleniem przyjęto
natomiast opracowanie w UE kodeksów najlepszych praktyk. Chociaż w rezolucji
opowiedziano się za wprowadzeniem przepisów dotyczących konfliktu interesów, uznano, że
zainteresowane strony umowy (tj. inwestorzy instytucjonalni i podmioty zarządzające ich
aktywami) powinny zachować swobodę opracowywania systemów motywacyjnych. Komisja
powinna podjąć się analizy sposobów rozszerzenia udziału udziałowców. Co więcej,
Komisja powinna jednoznacznie zdefiniować pojęcie „działania w porozumieniu”. Do
Komisji zwrócono się także o uregulowanie zawodu doradców inwestycyjnych. Należy
zagwarantować, aby spółki emitujące udziały imienne miały dostęp do informacji na temat
tożsamości swoich udziałowców. W rezolucji dostrzeżono potrzebę podjęcia inicjatywy w
dziedzinie transakcji z podmiotami powiązanymi. Kwestie związane z systemami
akcjonariatu pracowniczego należy jednak pozostawić w gestii państw członkowskich.

Na zakończenie, odnosząc się do podejścia regulacyjnego jako takiego, w rezolucji w sposób
jednoznaczny opowiedziano się za zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij”, która jest narzędziem
bardziej dynamicznym niż surowe przepisy dotyczące ładu korporacyjnego.

Kontynuując prace w obszarze ładu korporacyjnego, w kwietniu 2014 r. Komisja
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego
zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów
oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego83. Wniosek jest zgodny z
zapowiedziami przedstawionymi w planie działania Komisji z 2012 r. w sprawie prawa
spółek84, jak i w komunikacie Komisji w sprawie finansowania długoterminowego
gospodarki europejskiej z dnia 27 marca 2014 r.85; przedstawiono w nim szereg środków
mających służyć zlikwidowaniu niedoskonałości w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w
zakresie spółek giełdowych i ich zarządów, udziałowców, pośredników i doradców
inwestycyjnych. W ósmej kadencji Komisja Prawna rozpocznie pracę nad wprowadzeniem
zmian do tego wniosku.

3.4. Czternasta dyrektywa w sprawie prawa spółek dotycząca transgranicznego
przeniesienia siedziby spółki
W chwili obecnej przedsiębiorstwa mogą przenieść swoją siedzibę jedynie poprzez jej
rozwiązanie i utworzenie nowej osoby prawnej w docelowym państwie członkowskim lub
poprzez utworzenie nowej osoby prawnej w docelowym państwie członkowskim, a następnie
dokonanie fuzji obu przedsiębiorstw w wymiarze transgranicznym. Z tymi procedurami
wiążą się przeszkody administracyjne, koszty i konsekwencje społeczne, przy czym nie
oferują one pewności prawa.

W szóstej kadencji Komisja Prawna przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach
ustawodawczych zgodnie z art. 192 TWE (obecny art. 225 TFUE) (sprawozdawca: Klaus-

83 COM(2014) 213.
84 Zob. powyżej.
85 COM(2014) 168.
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Heiner Lehne) w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek86. W rezolucji
opartej na wspomnianym sprawozdaniu Parlament wezwał Komisję do przedłożenia wniosku
ustawodawczego dotyczącego czternastej dyrektywy w sprawie prawa spółek, ustanawiającej
narzędzia koordynacji przepisów państw członkowskich w celu ułatwienia transgranicznego
przenoszenia w obrębie Wspólnoty siedziby spółki zawiązanej zgodnie z ustawodawstwem
państwa członkowskiego.

Potrzeba przyjęcia przepisów w tej dziedzinie wynika także z wyroków Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Cartesio87 i z dnia 12 lipca 2012 r. w
sprawie VALE Épitési88.

W ramach działań następczych w dniu 17 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła dokument, w
którym odpowiedziała, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dopuszcza się już
mobilność spółek, choć ograniczoną do określonych przypadków, oraz że w obowiązującym
prawodawstwie – na przykład w dyrektywie w sprawie transgranicznego łączenia się spółek
– przewidziano ramy dla mobilności. Komisja dodała ponadto, że ponieważ jej kadencja
dobiega końca, podjęcie decyzji dotyczącej dalszych działań w tym obszarze najlepiej
pozostawić kolejnej Komisji.

Komisja Prawna uznała odpowiedź Komisji Europejskiej za niezadowalającą, bowiem
zaproponowane rozwiązanie oznaczałoby, że możliwość przenoszenia siedziby spółki z
jednego państwa członkowskiego do innego pozostałaby kwestią regulowaną przepisami
prawa prywatnego międzynarodowego, które w poszczególnych państwach członkowskich
znacznie od siebie odbiegają i mogą w rezultacie doprowadzić do zablokowania takiego
przeniesienia. Komisja Prawna stwierdziła, że istnieje wyraźna potrzeba przedsięwzięcia
środków harmonizujących, dzięki którym unijne spółki będą mogły korzystać ze swobody
przedsiębiorczości przewidzianej w TFUE, i podjęła decyzję o sporządzeniu kolejnego
sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych.

W sprawozdaniu w sprawie czternastej dyrektywy w sprawie prawa spółek dotyczącej
transgranicznego przeniesienia siedziby spółki89 (sprawozdawczyni: Evelyn Regner) zawarto
zalecenia dla Komisji dotyczące konieczności przyjęcia dyrektywy dotyczącej
transgranicznego przeniesienia siedziby spółki i treści tej dyrektywy.

Zalecenia odnosiły się do zakresu dyrektywy, skutków transgranicznego przeniesienia
siedziby, zasad przejrzystości i informacji przed podjęciem decyzji o przeniesieniu, procesu
podejmowania decyzji (przez udziałowców), weryfikacji legalności przeniesienia siedziby
oraz środków ochronnych i praw pracowników, nie wyrażono natomiast zdecydowanego
stanowiska w kwestiach udziału pracowników i oddzielenia siedziby statutowej spółki od jej
siedziby administracyjnej.

Zważywszy, że Komisja Prawna ponownie uznała odpowiedź Komisji Europejskiej za
niezadowalającą, latem 2012 r. postanowiła przedsięwziąć środki o charakterze
wewnętrznym celem wsparcia swoich prac w tym obszarze i zwróciła się do własnych służb
o sporządzenie tzw. oceny europejskiej wartości dodanej w odniesieniu do czternastej
dyrektywy w sprawie prawa spółek90. W ocenie przedstawionej komisji w lutym 2013 r.

86 Sprawozdanie komisji A6-0040/2009; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. z
zaleceniami dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196(INI)).
87 Wyrok z 2008 r. w sprawie C‑210/06 Cartesio, Zb.Orz. s. I‑9641.
88 Wyrok w sprawie C-378/10 VALE Épitési, ECLI:EU:C:2012:440.
89 Sprawozdanie komisji A7-0008/2012; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r.
zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie 14. dyrektywy o prawie spółek dotyczącej transgranicznego
przeniesienia siedziby spółki (2011/2046(INI)).
90 Ocena europejskiej wartości dodanej (EAVA 3/2012): „Dyrektywa w sprawie transgranicznego przeniesienia
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rzeczywiście poparto stanowisko Parlamentu uznające potrzebę przyjęcia czternastej
dyrektywy w sprawie prawa spółek i szczegółowo określono korzyści, jakie taka dyrektywa
przyniosłaby w odniesieniu do takich aspektów procesu transgranicznego przenoszenia
siedziby spółki, jak pewność prawa, jasność, przejrzystość i prostota. Co ciekawe, w ocenie
podjęto także próbę ujęcia takiej europejskiej wartości dodanej ilościowo poprzez wskazanie
kosztów związanych z przeniesieniem siedziby statutowej, jakich dzięki proponowanej
dyrektywie można byłoby uniknąć.

W dniu 14 stycznia 2013 r. w ramach środków zapowiedzianych w planie działania w
sprawie prawa spółek DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej
rozpoczęła konsultacje społeczne na temat transgranicznego przenoszenia statutowych
siedzib spółek, jednak konsultacje te nie przyniosły rozstrzygających wyników. Można bez
wątpienia stwierdzić, że osiągnięcie postępu w tym obszarze będzie wymagało dalszego
ścisłego monitorowania.

3.5 Działania ustawodawcze w dziedzinie prawa spółek

Integracja rejestrów przedsiębiorstw
W ramach swojej działalności w obszarze prawa spółek Komisja Prawna odegrała także
wiodącą rolę w pracach Parlamentu w zakresie integracji rejestrów przedsiębiorstw.

Ułatwienie dostępu do oficjalnych informacji dotyczących spółek nie jest pomysłem nowym
– już w 1968 r. stanowiło jedno z założeń pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek91

(68/151/EWG); następnie, dzięki dokonanej w 2003 r. zmianie tej dyrektywy, wprowadzono
wymóg, by od 2007 r. wszystkie państwa członkowskie prowadziły elektroniczne rejestry
przedsiębiorstw. W obliczu kryzysu finansowego Komisja, mając na uwadze znaczenie
ulepszonego dostępu do informacji na temat spółek dla przywrócenia zaufania do rynków,
rozpoczęła w 2009 r.92 konsultacje na temat integracji rejestrów przedsiębiorstw. W tamtym
okresie rejestry funkcjonowały na szczeblu regionalnym lub krajowym, a współpraca między
organami prowadzącymi rejestry miała charakter dobrowolny.

Na podstawie sprawozdania Komisji Prawnej (sprawozdawca: Kurt Lechner) Parlament
odniósł się do zielonej księgi Komisji w rezolucji z dnia 7 września 2010 r.93, w której
potwierdził korzyści płynące z transgranicznej współpracy organów prowadzących rejestry
przedsiębiorstw. Do najważniejszych wniosków przedstawionych przez Parlament należało
zapewnienie uczestnictwa wszystkich państw członkowskich, łatwego dostępu i wysokiej
jakości danych, a także dopełnienia integracji poprzez ustanowienie jednego punktu dostępu.

We wniosku ustawodawczym, który Komisja złożyła w dniu 4 lutego 2011 r.94 z myślą o
utworzeniu elektronicznej sieci rejestrów i określeniu wspólnego minimalnego zestawu
informacji, między innymi na temat oddziałów i transgranicznego łączenia spółek,

siedziby spółki (czternasta dyrektywa w sprawie prawa spółek)”, PE494.460.
91 Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są
wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania
ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób
trzecich (Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8).
92 Zielona księga Komisji z dnia 4 listopada 2009 r. – Integracja rejestrów przedsiębiorstw (COM(2009) 614).
93 Sprawozdanie Komisji Prawnej A7-0218/2010, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw (P7_TA(2010)0298).
94 Wniosek Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów
handlowych i rejestrów spółek (COM(2011) 79).
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zaproponowano zmianę trzech obowiązujących dyrektyw (dyrektywy 2009/101/WE95,
dyrektywy 89/666/EWG96 i dyrektywy 2005/56/WE97), polegającą w szczególności na
uwzględnieniu możliwości przyjmowania aktów delegowanych.

Podczas prezydencji węgierskiej, a następnie polskiej, w 2011 r. Rada dokonała istotnego
przekształcenia tego wniosku, głównie wprowadzając akty wykonawcze zamiast aktów
delegowanych, o których mowa we wniosku Komisji.

W końcu w czasie prezydencji duńskiej na początku 2012 r. osiągnięto porozumienie w
pierwszym czytaniu, potwierdzone na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 lutego 2012 r.
(sprawozdawca: Kurt Lechner)98. W szczególności Parlament doprowadził do tego, że w
dyrektywie znalazł się przepis, w którym powierzono Komisji uprawnienia do przyjmowania
w ramach aktów delegowanych przepisów dotyczących ewentualnego współfinansowania
nowo powstałej europejskiej platformy centralnej z pobieranych opłat oraz dotyczących
wysokości opłat pobieranych od indywidualnych użytkowników – co zdaniem Parlamentu w
ramach aktów wykonawczych nie było w odpowiedni sposób regulowane. Ponadto
Parlament doprowadził do wydłużenia terminu na zgłaszanie sprzeciwu odnośnie do
projektów aktów delegowanych – z 2+2 do 3+3 miesięcy z uwagi na szczególne znaczenie,
jakie dla obywateli ma pobieranie opłat, i konieczność dogłębnego zbadania takiego projektu
aktu delegowanego.

Zważywszy, że termin transpozycji zarówno samej dyrektywy, jak i właściwych aktów
wykonawczych wypada w ósmej kadencji, Komisja Prawna może zechcieć podjąć się
analizy stosowania i funkcjonowania tego systemu.

Rachunkowość

a) Mikropodmioty

W rezolucji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów
rachunkowości dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, w
szczególności mikroprzedsiębiorstw, Parlament wezwał Komisję do
przedstawienia wniosku ustawodawczego, który umożliwiłby
państwom członkowskim wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z
zakresu stosowania dyrektywy 78/660/EWG (czwartej dyrektywy w
sprawie prawa spółek).

Komisja przedłożyła wniosek w ramach swojego programu na rzecz stopniowego
upraszczania, stanowiącego kluczowy priorytet programu lepszych uregulowań prawnych.
We wniosku tym przedstawiono ukierunkowaną na uproszczenie zmianę czwartej dyrektywy
w sprawie prawa spółek. Przede wszystkim przewidziano w nim dodanie do dyrektywy

95 Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji
gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi
Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i
osób trzecich (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11).
96 Jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotycząca wymogów ujawniania
informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w państwie członkowskim przez niektóre rodzaje spółek
podlegające prawu innego państwa (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 36).
97 Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 1).
98 Sprawozdanie Komisji Prawnej A7-0022/2012, rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14
lutego 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów
handlowych i rejestrów spółek (P7_TA-PROV(2012)0033).
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78/660/EWG nowego art. 1a, w myśl którego „państwa członkowskie mogą zadecydować o
zwolnieniu z obowiązków nakładanych niniejszą dyrektywą przedsiębiorstw, które w dniu
bilansowym nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów: a) suma
bilansowa: 500 000 EUR; b) obrót netto: 1 000 000 EUR; c) przeciętne zatrudnienie w roku
obrotowym: 10”.

W sprawozdaniu komisji (sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne), które przyjęto na sesji
plenarnej w dniu 10 marca 2010 r., przejęto propozycje Komisji Europejskiej, a jednocześnie
położono nacisk na konieczność uwzględnienia liczby przedsiębiorstw objętych progami
określonymi w tym artykule na szczeblu krajowym.

Poglądu tego nie podzieliła Rada, która przyjęła wspólne stanowisko i przekazała je
Parlamentowi.

W wyniku negocjacji osiągnięto porozumienie w drugim czytaniu. Mikropodmioty
(definiowane jako spółki zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, posiadające obrót
rzędu 700 000 EUR lub sumę bilansową nieprzekraczającą 350 000 EUR) mają obecnie
możliwość sporządzania bardzo prostego bilansu oraz rachunku zysków i strat praktycznie
bez żadnych informacji dodatkowych.

b) Uproszczenie i sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje: nowa dyrektywa o
rachunkowości
Jeszcze przed zakończeniem negocjacji na temat dyrektywy w sprawie mikropodmiotów
Komisja przedłożyła wniosek dotyczący nowej dyrektywy o rachunkowości99. Z uwagi na to,
że przez 30 lat do dyrektyw o rachunkowości wprowadzano kolejne zmiany, przewidujące
wiele nowych wymogów, co sprawiło, że przepisy te stały się niezwykle złożone, konieczne
było uproszczenie.

W nowej dyrektywie o rachunkowości dokonano ujednolicenia i aktualizacji unijnych zasad
zapisów księgowych w odniesieniu do spółek kapitałowych. Dyrektywa ta łączy i zastępuje
dyrektywę 78/660/EWG (jednostkowe sprawozdania finansowe) i dyrektywę 83/349/EWG
(skonsolidowane sprawozdania finansowe); włączono do niej także dyrektywę o
mikropodmiotach (dyrektywa 2012/6/UE).

Dokument ten (sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne) został poddany negocjacjom w pakiecie
wraz ze zmianą dyrektywy w sprawie przejrzystości (sprawozdawczyni: Arlene
McCarthy)100.

Negocjacje trwały długo, a osiągnięcie porozumienia wymagało siedmiu posiedzeń
trójstronnych i udziału dwóch prezydencji Rady. Stwierdzenie, że obciążenie małych
przedsiębiorstw zbędnymi i nieproporcjonalnymi kosztami administracyjnymi utrudnia
prowadzenie działalności gospodarczej oraz wstrzymuje rozwój gospodarczy i wzrost
zatrudnienia, nie jest kontrowersyjne. Kiedy jednak chodzi o ustanowienie reżimu, który
łagodzi wymogi odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw, konieczne jest
opracowanie definicji MŚP, zwłaszcza w Unii Europejskiej liczącej 28 państw
członkowskich, w których sytuacja gospodarcza i struktura przedsiębiorstw bardzo się różni.

Parlament i Rada w końcu uzgodniły definicję, zgodnie z którą małymi przedsiębiorstwami
są spółki zatrudniające mniej niż 50 pracowników, wykazujące obroty nieprzekraczające 8
mln EUR lub sumę bilansową nie wyższą niż 4 mln EUR. Państwa członkowskie mogą także

99 Wniosek Komisji z dnia 25 października 2011 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych
sprawozdań niektórych rodzajów jednostek COM(2011) 684.
100 Zob. poniżej.
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podjąć decyzję o stosowaniu w odniesieniu do obrotu i sumy bilansowej progów
wynoszących odpowiednio do 12 mln EUR i 6 mln EUR.

Dzięki temu porozumieniu uproszczono sporządzanie sprawozdań finansowych i
zmniejszono ilość informacji, jakie małe przedsiębiorstwa muszą przedstawiać w
informacjach dodatkowych do takich sprawozdań. Aby spełnić wymogi regulacyjne, w myśl
dyrektywy małe przedsiębiorstwa zobowiązane są tylko do sporządzania bilansu, rachunku
zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Państwa członkowskie mogą także zezwolić
małym przedsiębiorstwom na sporządzanie wyłącznie skróconego bilansu i rachunku zysków
i strat. Każde małe przedsiębiorstwo zachowuje oczywiście prawo do dobrowolnego
przekazywania w swoim sprawozdaniu większej ilości informacji. Na szczeblu UE nie
przewidziano obowiązku, by małe przedsiębiorstwa podlegały badaniu sprawozdań
finansowych. W dyrektywie przewidziano przyjęcie proporcjonalnego podejścia, w
przypadku gdy któreś z państw członkowskich podejmie decyzję o nałożeniu takiego
obowiązku.

Dużą nowością, jaką wprowadzono w nowej dyrektywie, jest nałożenie wymogów
ujawniania informacji na temat płatności na rzecz administracji rządowej w związku z
przemysłem wydobywczym i pozyskiwaniem drewna, które to wymogi mają przyczynić się
do rozliczalności spółek i administracji rządowej oraz zachęcić je do wykorzystywania
uzyskanego dochodu z korzyścią dla obywateli. W dniu 26 kwietnia 2012 r. komisja odbyła
wysłuchanie na temat przeglądu dyrektywy o rachunkowości i dyrektywy w sprawie
przejrzystości: nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości z podziałem na poszczególne
kraje, dzięki któremu posłowie i posłanki mieli okazję wysłuchać stanowiska przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu. Wiele krajów rozwijających się jest bogatych w
zasoby naturalne, jednak bogactwo to często staje się przedmiotem nadużyć lub jest
rozkradane przez administracje rządowe tych krajów. Te nowe wymogi nie zostały jednak
przyjęte z zadowoleniem przez pewne zainteresowane strony, które twierdziły, że
wprowadzenie takich wymogów doprowadziłoby do zwiększenia obciążeń
administracyjnych nakładanych na spółki i zagroziłoby ich konkurencyjności.

W myśl dyrektywy o rachunkowości duże przedsiębiorstwa działające w przemyśle
wydobywczym lub zajmujące się pozyskiwaniem drewna z lasów pierwotnych są obecnie
zobowiązane do corocznego sporządzania oddzielnego sprawozdania, w którym ujawniane
są istotne płatności na rzecz administracji rządowej w państwach, w których prowadzą
działalność, z podziałem na poszczególne kraje i projekty.

W takim sprawozdaniu należy ujmować wszystkie pojedyncze płatności lub serie płatności
na kwotę co najmniej 100 000 EUR poczynione na rzecz administracji rządowej w związku z
poszczególnymi projektami w danym roku obrotowym. Termin płatność definiowany jest
szeroko i obejmuje należności z tytułu produkcji, podatki, opłaty licencyjne, dywidendy i
płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury. Dyrektywa zawiera klauzulę rewizji, w
której przewidziano możliwość rozszerzenia wymogów sprawozdawczości na inne sektory
gospodarki, a także możliwość zwiększenia zakresu przekazywanych informacji.

c) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i nowe wymogi dotyczące
sprawozdawczości niefinansowej
Odwołując się do rozwiązania, które nie jest najlepsze z punktu widzenia lepszego
stanowienia prawa, Komisja przedstawiła nowy wniosek dotyczący zmiany uchylonych
dyrektyw o rachunkowości101. Aby zwiększyć przejrzystość informacji dotyczących kwestii
101 Wniosek Komisji z dnia 16 kwietnia 2013 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji
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społecznych i środowiskowych przekazywanych przez odnośne spółki, we wniosku tym
wprowadzono pewne nowe wymogi odnoszące się do określonych przedsiębiorstw,
dotyczące sprawozdawczości niefinansowej i różnorodności.

W tym samym roku komisja przyjęła rezolucję w sprawie promowania interesów
społeczeństwa i drogi do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
ożywienia gospodarki102 (sprawozdawca: Raffaele Baldassarre), stanowiącą odpowiedź na
komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. w sprawie odnowionej strategii UE na lata
2011–2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, i przedstawiła nową
definicję: „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. W rezolucji
tej komisja położyła nacisk na konieczność opracowania środków regulacyjnych z myślą o
promowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Negocjacje dotyczące dyrektywy zmieniającej były trudne, bowiem stanowiska Parlamentu i
Rady bardzo od siebie odbiegały. Niemniej ostatecznie osiągnięto porozumienie. Od 2015 r.
jednostki interesu publicznego przekraczające na dzień bilansowy kryterium średniej liczby
500 pracowników w ciągu roku obrotowego muszą ująć w sprawozdaniu z działalności (lub
– jeśli zezwolą na to państwa członkowskie – w odrębnym sprawozdaniu) oświadczenie na
temat kwestii niefinansowych, zawierające informacje – które są w danym przypadku
niezbędne do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej
działalności – dotyczące co najmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych,
poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

W przepisie dotyczącym bezpiecznego przekazywania danych („bezpiecznej przystani”)
przewidziano, że państwa członkowskie mogą pozwolić na pominięcie, w wyjątkowych
przypadkach, informacji dotyczących oczekiwanych wydarzeń lub spraw będących
przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ujawnienie takich informacji miałoby poważnie
szkodliwy wpływ na sytuację handlową przedsiębiorstwa, pod warunkiem że takie
pominięcie nie wprowadza w błąd. Decyzja dotycząca takiego pominięcia podejmowana
przez członków organów administrujących, zarządczych i nadzorczych wymaga
uzasadnienia, a członkowie tych organów będą ponosili za nią wspólną odpowiedzialność.

W dyrektywie zmieniającej wprowadzono także wymóg, by duże spółki giełdowe
przekazywały informacje dotyczące swojej polityki różnorodności, z uwzględnieniem
kwestii wieku, płci, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy
(COM(2013) 207).
102 Sprawozdanie komisji A7-0017/2013; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do
zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki (2012/2098(INI)).
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Dyrektywa w sprawie przejrzystości
W istniejącej dyrektywie w sprawie przejrzystości na emitentów
papierów wartościowych w obrocie na rynkach regulowanych w
UE nałożono wymóg zapewnienia odpowiedniej przejrzystości
poprzez regularny przepływ informacji do rynków, zwłaszcza
przez publikowanie okresowych informacji finansowych oraz
bieżących informacji na temat znaczących pakietów praw głosu.
Po opublikowaniu sprawozdania z 2010 r. dotyczącego
funkcjonowania dyrektywy w sprawie przejrzystości w
październiku 2011 r.103 Komisja wysunęła propozycję zniesienia
wymogu publikowania śródrocznych sprawozdań zarządu lub
sprawozdań kwartalnych. Ponadto w odniesieniu do znaczących
pakietów Komisja zaproponowała konsolidację pakietów akcji z
pakietami instrumentów finansowych celem obliczenia progów
powodujących obowiązek zgłoszenia, a także większą
harmonizację. Podobnie jak wnioski dotyczące zmiany dyrektyw o rachunkowości wniosek
dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie przejrzystości także obejmował wymóg w
zakresie sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje, tj. nowy obowiązek, zgodnie
z którym duże spółki działające w przemyśle wydobywczym lub przemyśle pozyskiwania
drewna muszą ujmować w sprawozdaniu płatności na rzecz administracji rządowej. Zmiany
dyrektywy w sprawie przejrzystości miały zatem uzupełnić proponowane zmiany dyrektyw o
rachunkowości, tak aby ujęte zostały wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych
UE.

Jak wspomniano powyżej, wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie przejrzystości
(sprawozdawczyni: Arlene McCarthy) był przedmiotem negocjacji w pakiecie z wnioskiem
dotyczącym zmiany dyrektyw o rachunkowości104 (sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne. Co
się tyczy dyrektywy w sprawie przejrzystości, Komisja Prawna również ściśle
współpracowała z Komisją Gospodarczą i Monetarną, która była zaangażowaną komisją na
mocy art. 50 Regulaminu Parlamentu.

Ścisłe powiązanie między negocjacjami dotyczącymi dyrektywy o rachunkowości a
negocjacjami na temat dyrektywy w sprawie przejrzystości oznaczało ponadto, że kiedy
osiągnięto porozumienie w kwestii sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje,
porozumienie to odzwierciedlono również w dyrektywie w sprawie przejrzystości,
wprowadzając w niej odniesienie do dyrektywy o rachunkowości. Co więcej, Parlament
doprowadził do umieszczenia w motywach dyrektywy w sprawie przejrzystości odniesienia
do szeregu zasad, jakie w jego mniemaniu są kluczowe w kontekście przejrzystości i
ochrony inwestorów, takich jak istotność, sprawozdawczość z podziałem na poszczególne
kraje i projekty, uniwersalność i kompleksowość.

Co się tyczy zmiany wymogów istniejącej dyrektywy w sprawie przejrzystości, w
osiągniętym porozumieniu ostatecznie zatwierdzono wniosek Komisji, by znieść obowiązek
sporządzania sprawozdań kwartalnych, pozostawiono jednak państwom członkowskim

103 Wniosek Komisji z dnia 25 października 2011 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji
o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywę
Komisji 2007/14/WE (COM(2011) 683).
104 Zob. powyżej.
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możliwość nakładania – na określonych warunkach – bardziej rygorystycznych wymogów
dotyczących sprawozdawczości. Ponadto po przeprowadzeniu przez Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych analizy kosztów i korzyści, a także na podstawie
projektu regulacyjnych standardów technicznych opracowanych przez ten organ ma zostać
ustanowiony jednolity elektroniczny format sprawozdawczy. Aby ułatwić dostęp do
informacji regulowanych, przewidziano stworzenie internetowego portalu pełniącego
funkcję europejskiego elektronicznego punktu dostępu.

Negocjacje z Radą okazały się szczególnie trudne w odniesieniu do sankcji, w tym
publikowania informacji o nałożonych sankcjach i przedstawionych przez Komisję kryteriów
dotyczących określania, jaka sankcja zostanie nałożona. Ostatecznie osiągnięto
porozumienie, w którym jednoznacznie określono, w jakich przypadkach dopuszcza się
wyłączenie ze stosowania przepisu dotyczącego publikowania informacji o nałożonych
sankcjach, a także wypracowano kompromis w kwestii sankcji, jakie należy nakładać w
określonych przypadkach. Parlament uzyskał wyjaśnienie, że państwa członkowskie mogą
przewidywać dodatkowe sankcje lub środki oraz wyższe poziomy administracyjnych sankcji
finansowych, niż przewidziano w omawianej dyrektywie. Rada była jednak w stanie zgodzić
się na ten kompromis tylko pod warunkiem umieszczenia w motywach dyrektywy w sprawie
przejrzystości wyjaśnienia, że przepisy dotyczące sankcji nie stanowią precedensu dla innych
przepisów unijnych.

Komisja Prawna w końcu zdołała przedłożyć te dwa dokumenty – poprawki do dyrektywy o
rachunkowości i do dyrektywy w sprawie przejrzystości – podczas jednej sesji plenarnej,
dzięki czemu utrzymano je w pakiecie, przede wszystkim z uwagi na wymogi dotyczące
sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje, które mają duże znaczenie i delikatny
charakter z punktu widzenia polityki, a ponadto są istotne w odniesieniu do obu dyrektyw.

Badanie ustawowe

W siódmej kadencji przeprowadzono gruntowną reformę w dziedzinie badania sprawozdań
finansowych.

Po długich konsultacjach społecznych105, na które Parlament odpowiedział sprawozdaniem z
własnej inicjatywy zatytułowanym „Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje
wyciągnięte z kryzysu”106 (sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo), Komisja przedłożyła
dwa niezwykle ambitne i kontrowersyjne wnioski ustawodawcze, mające na celu poprawę
jakości badań ustawowych w UE i przywrócenie zaufania do zbadanych sprawozdań
finansowych.

W pierwszym z wniosków zaproponowano zmianę ósmej dyrektywy w sprawie prawa
spółek dotyczącej ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dyrektywa 2006/43/WE)107. Drugi z nich
dotyczył rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych

105 COM(2010) 561.
106 Sprawozdanie komisji A7-0200/2011; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w
sprawie polityki badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (2011/2037(INI)).
107 Wniosek Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2011) 778).
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badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego: dużych spółek giełdowych,
banków i ubezpieczycieli108.

W dniu 27 marca 2012 r. komisja odbyła wysłuchanie na temat poprawy jakości badań w
Unii Europejskiej, dzięki któremu posłowie i posłanki mieli okazję wysłuchać stanowiska
różnych zainteresowanych stron: biegłych rewidentów, inwestorów, księgowych, spółek i
członków komitetów ds. audytu.

Sprawozdawca (Sajjad Karim) sporządził wstępny dokument roboczy, w którym podjął się
zbadania kontrowersyjnych kwestii poruszonych we wnioskach, jednocześnie zwięźle
odnosząc się do pewnych innych zagadnień, które jego zdaniem wymagały dalszej debaty.

Dział ds. Oceny Skutków przy Parlamencie opracował dogłębną analizę mocnych i słabych
stron sporządzonej przez Komisję Europejską oceny skutków towarzyszącej wnioskom
dotyczącym badań sprawozdań finansowych.

Wewnętrzne debaty, prowadzone zarówno w Radzie, jak i w Parlamencie, trwały bardzo
długo i doprowadziły do stosunkowo szybkich, acz bardzo intensywnych negocjacji, które
zakończyły się porozumieniem w pierwszym czytaniu.

W ramach porozumienia uzgodniono szereg przepisów, które będą stosowane horyzontalnie
do wszystkich badań: sprawozdania z badania będą zawierały bardziej szczegółowe
informacje; przewidziano ostrzejsze wymogi dotyczące niezależności, które obejmują nawet
wymogi organizacyjne, jakie muszą spełniać biegli rewidenci i firmy audytorskie; zakazano
stosowania w umowach klauzul preferencyjnych, które zawężają możliwość wyboru
biegłego rewidenta przez spółkę; rozszerzono kompetencje i uprawnienia właściwych
organów odpowiedzialnych za nadzór publiczny nad zawodem biegłego rewidenta, a także
umocniono system sankcji poprzez harmonizację rodzajów sankcji i podmiotów, na które są
one nakładane. Ponadto Komisja jest uprawniona do przyjmowania na szczeblu UE
międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSRF).

Ze względu na znaczenie jednostek interesu publicznego do ich ustawowych badań
zastosowanie mają bardziej rygorystyczne wymogi: w odniesieniu do jednostek interesu
publicznego wprowadzono obowiązkową rotację biegłych rewidentów, przez co spółki takie
są zobowiązane co dziesięć lat ogłaszać nowy przetarg i zmieniać biegłego rewidenta co
najmniej raz na 20 lat. Opowiedziano się za rozpowszechnieniem badań wspólnych. Celem
tych środków jest ograniczenie nadmiernej zażyłości między biegłymi rewidentami a ich
klientami, a co za tym idzie – zwiększenie zawodowego sceptycyzmu.

Aby uniknąć ryzyka kontroli własnej działalności, wprowadzono zakaz świadczenia szeregu
usług niezwiązanych z badaniami, ujętych na ścisłej „czarnej liście”; zakaz ten obejmuje
rygorystyczne ograniczenia dotyczące świadczenia doradztwa podatkowego oraz usług
związanych ze strategią finansową i inwestycyjną klienta, na rzecz którego wykonywane jest
badanie. Co więcej, wprowadzono ograniczenie w stosunku do świadczenia usług
niezwiązanych z badaniem.

Zwiększono znaczenie i rozszerzono kompetencje komitetu ds. audytu, nadając mu znaczącą,
bezpośrednią rolę w odniesieniu do wyznaczania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej,
a także do monitorowania badania, przy czym przewidziano szczegółowe wymogi dotyczące
składu takiego komitetu. W myśl nowych przepisów istnieje obowiązek składania

108 Wniosek Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego (COM(2011) 779).
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dodatkowego, bardziej szczegółowego sprawozdania, zawierającego precyzyjne informacje
na temat wykonywania badania.

Niewypłacalność
W rozporządzeniu (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania
upadłościowego przedstawiono wspólne przepisy dotyczące jurysdykcji, uznawania i prawa
właściwego dla postępowań w związku z niewypłacalnością o wymiarze transgranicznym.
Niemniej jednak obecna sytuacja pokazuje, że rozbieżności między krajowymi przepisami
dotyczącymi niewypłacalności i restrukturyzacji tworzą przeszkody dla skutecznej
restrukturyzacji niewypłacalnych spółek i skutkują powstawaniem nierównych warunków
działania dla spółek prowadzących działalność transgraniczną i posiadających transgraniczną
strukturę własnościową w obrębie UE.

Najważniejszym czynnikiem łączącym, jakim posłużono się w rozporządzeniu, jest „główny
ośrodek podstawowej działalności” niewypłacalnego dłużnika. Mimo szeregu wyroków, w
których Trybunał Sprawiedliwości uściślił definicję głównego ośrodka podstawowej
działalności, otwarty charakter tego pojęcia często prowadzi do przypadków wyboru sądu ze
względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum-shopping).

Na wniosek Komisji Prawnej organizacji INSOL Europe – europejskiemu stowarzyszeniu
zarządców w postępowaniu dotyczącym niewypłacalności – zlecono opracowanie ekspertyzy
na temat harmonizacji prawa dotyczącego niewypłacalności na szczeblu UE. W ekspertyzie
wykazano, że istnieje szereg obszarów, w których harmonizacja jest wskazana i możliwa do
osiągnięcia.

W dniu 23 marca 2011 r. Komisja Prawna zorganizowała warsztaty pod tytułem
„Harmonizacja postępowania dotyczącego niewypłacalności na szczeblu UE”, by bardziej
wnikliwie zgłębić ten temat. Efekty warsztatów zachęciły komisję do przygotowania
inicjatywy ustawodawczej na mocy art. 225 TFUE.

W sprawozdaniu zatytułowanym „Postępowania upadłościowe w kontekście prawa spółek w
UE” (sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne) wezwano Komisję do przedłożenia wniosków
ustawodawczych zorientowanych na cztery główne obszary: (1) harmonizacja określonych
aspektów prawa dotyczącego niewypłacalności i prawa spółek, (2) szereg zaleceń
dotyczących przeglądu rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego, w tym
odnoszących się do definicji pojęcia „główny ośrodek podstawowej działalności” i
możliwości objęcia zakresem rozporządzenia nie tylko upadłości, ale także restrukturyzacji
długu i reorganizacji, (3) przepisy dotyczące niewypłacalności grup spółek i (4) utworzenie
unijnego rejestru spraw dotyczących niewypłacalności.

Komisja przyjęła tę inicjatywę ustawodawczą z zadowoleniem i przedstawiła wniosek
dotyczący zmiany rozporządzenia nr 1346/2000. We wniosku przejęto szereg propozycji
Parlamentu, jednak z punktu widzenia sprawozdawcy założenia dokumentu mogły być
bardziej ambitne, zwłaszcza w odniesieniu do niewypłacalności grup spółek.

Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 5 lutego 2014 r. i
przekazał je Radzie.

Negocjacje dotyczące porozumienia w drugim czytaniu prowadzone będą w ósmej kadencji.
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Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek
Kolejnym istotnym wnioskiem ustawodawczym w tym obszarze był długo wyczekiwany
wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy
równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na
giełdzie109. Pracom nad tym wnioskiem przewodziła w Parlamencie Europejskim Komisja
Prawna we współpracy z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia (sprawozdawczynie:
Evelyn Regner i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou). Komisja zaproponowała środki mające na celu
przyspieszenie postępu w osiąganiu równowagi płci wśród niewykonawczych dyrektorów
spółek giełdowych. Wniosek ten ma zastosowanie do spółek giełdowych, z wyłączeniem
MŚP. Zobowiązano w nim państwa członkowskie do zapewnienia, by spółki giełdowe, w
których organach osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują mniej niż
40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych, powoływały kandydatów na przedmiotowe
stanowiska na podstawie oceny porównawczej ich kwalifikacji, przeprowadzanej w oparciu
o wcześniej określone kryteria, aby osiągnąć wspomniany odsetek najpóźniej do dnia 1
stycznia 2020 r. lub – w przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami
publicznymi – do dnia 1 stycznia 2018 r.

Podstawą wspólnego, otwartego dla przedstawicieli parlamentów narodowych posiedzenia z
czerwca 2013 r.110 był sporządzony przez sprawozdawczynie dokument roboczy111, w
którym z zadowoleniem przyjęły one wniosek w ujęciu ogólnym oraz podjęły dyskusję na
temat pewnych określonych kwestii, takich jak zakres i wiążący charakter dyrektywy oraz
skuteczne sankcje. Komisja Prawna z własnej inicjatywy podjęła się rozpatrzenia, czy
zaproponowana podstawa prawna wniosku jest odpowiednia (Komisja Europejska
zaproponowała art. 157 ust. 3 TFUE), w świetle szeregu kwestii podniesionych w
szczególności przez państwa członkowskie. Krytycy byli zdania, że za podstawę prawną
wniosku powinien służyć art. 19 TUE (co oznaczałoby konieczność osiągnięcia
jednomyślności w Radzie i uzyskania zgody Parlamentu). Po wnikliwym rozważeniu sprawy
Komisja Prawna podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 r.,
zatwierdziła (11 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się)
podstawę prawną zaproponowaną przez Komisję Europejską. Komisja Prawna uznała, że
wniosek ten można zakwalifikować jako „środki zmierzające do zapewnienia stosowania
zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i
pracy” w rozumieniu art. 157 ust. 3 TFUE. Wyjaśniono ponadto, że z elementem związanym
z prawem spółek, z którego to elementu wynikają kompetencje komisji, nie wiąże się
potrzeba odwołania się do podstawy prawnej odnoszącej się do prawa spółek, ponieważ we
wniosku nie przedstawiono propozycji harmonizacji prawa spółek, a wprowadzone środki
mają mieć zastosowanie w prawie spółek poszczególnych państw członkowskich niezależnie
od szczególnych systemów krajowych. W opinii na temat podstawy prawnej potwierdzono
jednak stosowność odwołania się do zwykłej procedury ustawodawczej i roli Parlamentu
jako współprawodawcy w przypadku tego dokumentu.

W projekcie sprawozdania sprawozdawczynie zaproponowały szereg zmian w tekście
dyrektywy, mając na uwadze w szczególności poprawienie i doprecyzowanie wniosku
Komisji, przede wszystkim w odniesieniu do nadania zaproponowanemu środkowi
charakteru zobowiązania do starannego działania, jak i w kwestii zasady „przestrzegaj i

109 COM(2012) 614.
110 Zob. powyżej.
111 Dokument roboczy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których
akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków, Komisja Prawna i Komisja Praw Kobiet i
Równouprawnienia, sprawozdawczynie: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (FdR 938160, PE513.108).
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wyjaśnij”. Sprawozdawczynie opowiedziały się za rozszerzeniem zakresu dyrektywy, tak
aby obejmowała wszystkie spółki notowane na giełdzie – także MŚP – oraz za włączeniem
sektorów zdominowanych przez jedną płeć (podczas gdy Komisja zaproponowała bardziej
ostrożne podejście, zakładające umożliwienie wyłączenia z zakresu stosowania dyrektywy
sektorów, w których osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci stanowią mniej
niż 10% siły roboczej). Ponadto zaproponowały dodanie do możliwych sankcji wykluczenie
z publicznych zaproszeń do składania ofert. Wniosek odbił się w Parlamencie bardzo
szerokim, ale i zróżnicowanym echem, czego dowodem jest fakt, że Komisja Prawna i
Komisja Praw Kobiet, pełniąc funkcję komisji prowadzących, rozważyły 318 złożonych
poprawek (tylko 20 z nich złożono w
projekcie sprawozdania) i opinie trzech
innych komisji (IMCO, EMPL i ECON).

Zważywszy, że negocjacje w Radzie
były trudne i przebiegały powoli, a
szereg delegacji popierało podejście
Komisji, podczas gdy inne opowiadały
się za rozwiązaniem o charakterze
dobrowolnym, a jeszcze inne były
zdania, że dochodzi do naruszenia zasad
pomocniczości i proporcjonalności,
Parlament ostatecznie podjął decyzję o
zamknięciu pierwszego czytania bez
osiągnięcia porozumienia. W stanowisku
Parlamentu w pierwszym czytaniu
przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 listopada 2013 r.112 potwierdzono i
wyjaśniono ogólny zarys podejścia Komisji (tj. wprowadzenie wymogu proceduralnego, a
nie ustalonych limitów ilościowych). MŚP pozostają wyłączone z zakresu dyrektywy,
niemniej państwa członkowskie zachęcono do opracowania strategii mających na celu
zdecydowane wsparcie i zmotywowanie MŚP, aby poprawić równowagę płci na wszystkich
szczeblach zarządzania i w organach spółek. Co więcej, zgromadzenie plenarne poparło
wniosek sprawozdawczyń, aby zlikwidować możliwość, by państwa członkowskie
wyłączyły z zakresu stosowania dyrektywy spółki, w których osoby należące do
niedostatecznie reprezentowanej płci stanowią mniej niż 10% siły roboczej. Przepis
dotyczący sankcji został umocniony, gdyż zaproponowano sankcje obowiązkowe zamiast
orientacyjnych, jak przewidziano we wniosku Komisji, a także dodano wykluczenie z
zaproszeń do składania ofert i częściowe uniemożliwienie otrzymania środków z
europejskich funduszy strukturalnych.

Oceny poczynionych postępów Rada po raz ostatni podjęła się pod koniec prezydencji
litewskiej113, kiedy to stwierdziła, że „przeprowadzono istotne prace, niemniej jednak zanim
możliwe będzie osiągnięcie kompromisu, konieczne będą dalsze prace i refleksja
polityczna”; dyskusje na szczeblu Rady będą kontynuowane w ósmej kadencji. Ewentualnie
wypracowanie (wczesnego) porozumienia w drugim czytaniu będzie zależało od postępów
poczynionych w Radzie oraz od ostatecznie przyjętych stanowisk.

112 Sprawozdanie Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia A7-340/2013, rezolucja
ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów
niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (P7_TA(2013)0488).
113 Dokument Rady 16437/13 z dnia 22 listopada 2013 r.

Evelyn Regner, S&D, AT, wiceprzewodnicząca komisji
i współsprawozdawczyni w sprawie równowagi płci
wśród dyrektorów niewykonawczych
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3.6. Inne inicjatywy w dziedzinie prawa spółek

Przegląd stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia
Komisja Prawna dokonała oceny sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu
stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia; ponadto odpowiedziała na nie,
składając sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie stosowania dyrektywy 2004/25/WE
w sprawie ofert przejęcia114 (sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne).

W sprawozdaniu stwierdzono, że z uwagi na znaczące ograniczenie działań z zakresu przejęć
wskutek kryzysu finansowego wszelkie oceny tego, czy należy wdrażać dalsze środki
harmonizujące w odniesieniu do ofert przejęcia i w jakim zakresie, byłyby wypaczone,
zatem Komisja Prawna zwróciła się do Komisji Europejskiej, aby dalej uważnie
monitorowała wydarzenia na rynku przejęć i sporządziła nową ocenę stosowania dyrektywy,
kiedy działalność z zakresu przejęć nieco się unormuje.

Formy prawne spółek europejskich
W ramach swoich kompetencji w dziedzinie prawa spółek Komisja Prawna bardzo aktywnie
promuje formy spółek europejskich.

Komisja miała między innymi wkład w trwające prace nad statutem fundacji europejskiej.
Do przyjęcia wniosku Komisji dotyczącego statutu fundacji europejskiej115, mającego na
celu stworzenie jednolitej europejskiej formy prawnej dla fundacji pożytku publicznego,
która zasadniczo byłaby jednakowa we wszystkich państwach członkowskich i istniałaby
równolegle do fundacji krajowych, zgodnie z właściwą podstawą prawną (art. 352 TFUE)
wymagana jest jednomyślność w Radzie i uzyskanie zgody Parlamentu. We wniosku
uwzględniono także przepisy dotyczące automatycznego stosowania do europejskich
fundacji takich samych zasad opodatkowania.

Aby w jak najlepszy sposób wpłynąć na negocjacje w Radzie, Komisja Prawna podjęła
decyzję o skorzystaniu z przewidzianej w art. 81 ust. 3 Regulaminu Parlamentu możliwości
sporządzenia wstępnego sprawozdania (sprawozdawczyni: Evelyn Regner), w którym
przedstawiła główne elementy, jakie jej zdaniem powinny znaleźć się w ostatecznym tekście
Rady, aby możliwe było uzyskanie zgody. W rezolucji przyjętej przez zgromadzenie
plenarne w dniu 2 lipca 2013 r.116 Parlament z zadowoleniem przyjął wniosek Komisji „jako
znaczący krok w kierunku ułatwienia fundacjom wspierania inicjatyw pożytku publicznego
w UE” i zachęcił Radę do szybkiego podjęcia działań w odniesieniu do tego wniosku. W
ujęciu bardziej szczegółowym Parlament uznał, że część terminów i definicji zawartych we
wniosku Komisji wymaga wyjaśnienia, a także wydaje się, iż aby zwiększyć wiarygodność
fundacji europejskich, należy uzupełnić wniosek Komisji i wprowadzić w nim pewne
zmiany. Za istotne kwestie uznano również ochronę i reprezentację wierzycieli oraz
pracowników. Zważywszy, że wniosek Komisji zakładający automatyczne stosowanie takich
samych zasad opodatkowania w odniesieniu do fundacji europejskich na terytorium całej
Europy spotkał się z niechęcią państw członkowskich, Parlament stwierdził, że nie należy
odrzucać alternatywnych scenariuszy, i zaproponował ograniczenie zakresu wniosku na tyle,
że byłby to jedynie instrument prawa cywilnego, przy jednoczesnym podkreśleniu
kluczowych elementów koncepcji pożytku publicznego, tak aby ułatwić uznawanie

114 Sprawozdanie komisji A7-0089/2013; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia (2012/2262(INI)).
115 COM(2012) 35.
116 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE) (A7-0223/2013; P7_TA(2013)0293).
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równoważności między państwami członkowskimi. Tym ogólnym rozważaniom Parlamentu
towarzyszył szereg konkretnych propozycji dotyczących zmiany wniosku Komisji.

Po udzieleniu przez Coreper w listopadzie 2013 r. zgody na usunięcie z wniosku przepisów
dotyczących podatków negocjacje w Radzie są kontynuowane. Po osiągnięciu
jednomyślności w Radzie kolejnym etapem procedury będzie dążenie do uzyskania zgody
Parlamentu.

Jeżeli chodzi o formy prawne spółek europejskich, Komisja Prawna postanowiła ponadto
skorzystać z przysługującego Parlamentowi prawa do zwrócenia się o przedłożenie wniosku
ustawodawczego (art. 225 TFUE) i wezwała Komisję do przedstawienia statutu
europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (sprawozdawca: Luigi Berlinguer).
Odkąd wycofano pierwszy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w tej
sprawie (1991/0390(COD)), Parlament wielokrotnie wzywał Komisję do przedłożenia
nowego wniosku. Na tle szeregu komunikatów Komisji117, w których podejmowano kwestię
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, Komisja Prawna postanowiła po raz kolejny
zaapelować o złożenie wniosku ustawodawczego i przedstawić zalecenia dotyczące
podstawowych cech przewidzianych w nim przepisów. W tym kontekście mogłaby posłużyć
się kompleksową ekspertyzą zleconą przez komisję EMPL (która uczestniczy w pracach jako
zaangażowana komisja). W rezolucji przyjętej przez zgromadzenie plenarne w dniu 14
marca 2013 r.118 uznano różnorodność sektora towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w
Europie, podkreślając jednocześnie znaczenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych dla
gospodarki społecznej i zalety wykorzystywania tej szczególnej formy spółki w wymiarze
transgranicznym. Parlament przypomniał, że kilkakrotnie apelował o opracowanie statutu
europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, i zwrócił się do Komisji o
niezwłoczne przedłożenie „w oparciu o art. 352 lub ewentualnie o art. 114 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej co najmniej jednego wniosku umożliwiającego
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych działanie na skalę europejską i transgraniczną”.

Inicjatywa Parlamentu zbiegła się z trwającymi pracami Komisji w tym obszarze: w
ekspertyzie opublikowanej w październiku 2012 r. stwierdzono, że przyjęcie statutu nie
stanowi jedynego rozwiązania problemu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, i wskazano
inne problemy, takie jak ograniczenia na szczeblu krajowym, brak stosownych przepisów w
niektórych państwach członkowskich, a także brak wiedzy. Bazując na wynikach konsultacji
społecznych przeprowadzonych wiosną 2013 r., Komisja kontynuowała wewnętrzne prace
przygotowawcze zmierzające do złożenia wniosku. Można zatem z pewnością stwierdzić, że
sprawozdanie Parlamentu z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych pobudziło
Komisję do pracy w tym obszarze.

Jeżeli chodzi o europejską spółkę prywatną, w programie sprawności i wydajności
regulacyjnej Komisja zapowiedziała pod koniec 2013 r.119, że wycofa wniosek w tej sprawie.
Pomimo silnego wsparcia ze strony Parlamentu i społeczności przedsiębiorców osiągnięcie
wymaganego jednomyślnego poparcia w Radzie nie było możliwe. Następnie w kwietniu

117 Komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz
pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania: »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu
gospodarczego«” (COM(2011) 206), s. 15; Komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. „Inicjatywa na
rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym
w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji” (COM(2011) 682), s. 10.
118 Sprawozdanie Komisji Prawnej A7-0018/2013, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r.
zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
(P7_TA-PROV(2013)0094).
119 Komunikat Komisji z dnia 2 października 2013 r. zatytułowany „Sprawność i wydajność regulacyjna
(REFIT): Wyniki oraz dalsze kroki” (COM(2013) 685).
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2014 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie jednoosobowych
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością120. Zamiarem Komisji było podjęcie tych samych
kwestii, na jakich skupiał się wniosek w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej,
zwłaszcza trudności (obciążeń administracyjnych, kosztów), z jakimi dla MŚP wiąże się
prowadzenie działalności poza granicami swojego kraju i tworzenie spółek zależnych. Jako
że wniosek ten przedstawiono już po zakończeniu ostatniego posiedzenia w siódmej
kadencji, Komisja Prawna będzie musiała rozpocząć prace nad tym dokumentem w kolejnej
kadencji.

4. Prawo własności intelektualnej

Michel Barnier, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i
usług, twierdzi, że „własność intelektualna to fundament
konkurencyjnej gospodarki europejskiej, tworzenia miejsc
pracy, a także oferowania konsumentom i spółkom
innowacyjnych produktów i usług”. Umożliwia ona
wynagradzanie twórców, kompozytorów, artystów i
projektantów za ich wysiłki oraz zachęca ich do innowacji i
tworzenia. Niemniej powstanie społeczeństwa informacyjnego,
przy wszystkich możliwościach, jakie oferuje internet,
skomplikowało sytuację i ujawniło, że w obecnym systemie ochrony własności intelektualnej
istnieją luki i niedociągnięcia, a także rzuciło światło na dylematy, przed jakimi staje
społeczeństwo w świecie, w którym samo tempo rozwoju technologii stwarza zagrożenie, że
wszelkie nowe przepisy staną się nieaktualne, jeszcze zanim trafią do zbioru ustaw. Ponadto
istnieje potrzeba osiągnięcia precyzyjnego wyważenia między zapewnieniem rzeczywistego
monopolu podmiotowi praw a jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa w
ujęciu ogólnym.

W Traktacie z Lizbony wprowadzono nową podstawę prawną dla praw własności
intelektualnej – art. 118 TFUE. Uznaje się, że artykuł ten mógłby w przyszłości posłużyć za
podstawę prawną utworzenia europejskich tytułów własności intelektualnej, takich jak
jednolity unijny tytuł praw autorskich. Najbardziej powszechną podstawą prawną aktów
ustawodawczych dotyczących własności intelektualnej jest jednak art. 114 TFUE, który
stanowi ogólną podstawę prawną dla zbliżenia przepisów dotyczących ustanowienia i
funkcjonowania rynku wewnętrznego, przywoływane są jednak również inne podstawy
prawne, takie jak przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia
usług.

W siódmej kadencji Komisja Europejska przedstawiła bardzo dużo nowych wniosków
dotyczących tego obszaru. Komisja Prawna analizowała wnioski ustawodawcze dotyczące:
(i) własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych i patentów, (ii) praw autorskich
oraz (iii) środków egzekwowania praw własności intelektualnej.

Komisja Prawna zorganizowała szereg wysłuchań publicznych (np. w dniu 10 listopada
2009 r. wysłuchanie dotyczące kwestii utworów osieroconych oraz dostępu do utworów dla
osób niedowidzących; w dniu 23 marca 2010 r. wysłuchanie pod hasłem „Digitalizacja
książek a prawa autorskie: czy jedno jest cenniejsze niż drugie?” organizowane wspólnie z
Komisją Kultury i Edukacji; w dniu 11 października 2011 r. wysłuchanie na temat progu
jednolitej ochrony patentowej w Europie; w dniu 18 marca 2013 r. wysłuchanie pod hasłem
„Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi: w poszukiwaniu

120 Wniosek Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (COM(2014) 212).
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trwałego rozwiązania”; w dniu 8 lipca 2013 r. wysłuchanie w sprawie pakietu dotyczącego
znaków towarowych; w dniu 9 lipca 2013 r. wysłuchanie w sprawie aspektów prawnych
darmowego i otwartego oprogramowania; w dniu 17 września 2013 r. wysłuchanie w
sprawie opłat licencyjnych za kopię na użytek prywatny i w dniu 5 listopada 2013 r.
wysłuchanie pod hasłem „Wdrażanie jednolitego pakietu patentowego: aktualna sytuacja”).

Jak oczekiwano, Komisja Prawna odbyła także wymianę poglądów z właściwym
komisarzem Michelem Barnierem, z byłym komisarzem Antóniem Vitorinem, który
przedstawił opracowane przez siebie zalecenia wynikające z mediacji w sprawie opłat za
kopiowanie na użytek prywatny i reprografię, i z przewodniczącym Urzędu Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (UHRW) Antóniem Campinosem.

Co się tyczy praw autorskich, warto wspomnieć o grupie roboczej ds. praw autorskich, którą
utworzono już w szóstej kadencji i która kontynuowała swoją działalność w nowym składzie
podczas siódmej kadencji.

4.1. Własność przemysłowa

Patenty

Patent to prawo przyznawane w odniesieniu do wynalazku o charakterze technicznym, pod
warunkiem że jest to wynalazek nowy, który posiada poziom wynalazczy i nadaje się do
przemysłowego stosowania. Patent gwarantuje uprawnionemu prawo do uniemożliwienia
innym wytwarzania, wykorzystywania lub sprzedaży wynalazku bez uzyskania zezwolenia.

Obecnie wynalazki takie mogą w Europie podlegać ochronie na mocy patentów krajowych
przyznawanych przez właściwe organy krajowe lub patentów europejskich przyznawanych
centralnie przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Patenty te reguluje konwencja o
patencie europejskim z 1973 r., międzyrządowe porozumienie zawarte przez 38 państw
europejskich, w tym przez wszystkie 28 państw członkowskich, ale nie przez samą UE. W
konwencji o patencie europejskim ustanowiono scentralizowaną procedurę udzielania
patentów europejskich, która opiera się na jednolitym zgłoszeniu patentowym
rozpatrywanym w jednym z trzech urzędowych języków EPO (niebędącego organizacją
unijną): angielskim, francuskim lub niemieckim. Patent wydany przez EPO wymaga jednak
zatwierdzenia we wszystkich państwach, w których uprawniony chce uzyskać ochronę.
Procedura zatwierdzenia pociąga za sobą wysokie koszty, w szczególności związane z
usługami tłumaczenia, przez co ochrona patentowa w UE kosztuje 13 razy więcej niż w
USA.

Już od lat 60. podejmowane są wysiłki na rzecz utworzenia wspólnego patentu mającego
zastosowanie we wszystkich państwach europejskich, jednak do niedawna z szeregu
przyczyn, wynikających przede wszystkim z obowiązującego systemu językowego i systemu
sądowego rozstrzygania sporów patentowych – nie przyniosły one pozytywnych rezultatów.

W 2000 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, by w drodze rozporządzenia stworzyć
patent Unii Europejskiej. Celem tego wniosku było stworzenie jednolitego tytułu
patentowego mającego zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. W 2003 r.
państwa członkowskie uzgodniły wspólną koncepcję polityczną, jednak – głównie z uwagi
na szczegóły dotyczące systemu tłumaczenia – nie udało się osiągnąć ostatecznego
porozumienia. Po przeprowadzeniu w 2006 r. szeroko zakrojonych konsultacji, w kwietniu
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2007 r. Komisja wydała komunikat121, w którym potwierdziła zaangażowanie w stworzenie
patentu Unii Europejskiej i wznowiła negocjacje z państwami członkowskimi.

Podczas 2982. posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności (Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i
Badań), które odbyło się w dniu 4 grudnia 2009 r., państwa członkowskie jednomyślnie
przyjęły dokument zatytułowany „Konkluzje w sprawie wzmocnionego systemu
patentowego w Europie”, w którym ujęto najważniejsze cechy patentu UE, z wyłączeniem
ustaleń dotyczących tłumaczenia. Potwierdzono potrzebę opracowania nowego
rozporządzenia z myślą o uregulowaniu tej kwestii. Następnie w lipcu 2010 r. Komisja
przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń
dla UE. Niemniej pomimo wszystkich wysiłków prezydencji belgijskiej Rada nie zdołała
osiągnąć jednomyślności w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń. W
grudniu 2010 r. Rada ds. Konkurencyjności potwierdziła, że wystąpiły niemożliwe do
przezwyciężenia trudności, które sprawiły, że stworzenie takiego systemu w rozsądnym
czasie poprzez zastosowanie właściwych postanowień traktatów stało się niemożliwe.

W dniu 10 marca 2011 r., po otrzymaniu zgody Parlamentu122 (sprawozdawca: Klaus-Heiner
Lehne, PPE, DE), Rada wyraziła zgodę na wzmocnioną współpracę w obszarze utworzenia
jednolitego systemu ochrony patentowej. Pierwotnie wniosek złożyło 12 państw
członkowskich (Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Niderlandy,
Niemcy, Polska, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo), a kolejnych 13 państw
członkowskich zwróciło się o możliwość przyłączenia się do współpracy przed przyjęciem
decyzji przez Radę (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Irlandia, Łotwa, Malta,
Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja i Węgry). Łącznie do wzmocnionej
współpracy przystąpiło 25 państw członkowskich123. Hiszpania i Włochy postanowiły nie
uczestniczyć we współpracy.

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia
wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej124. Wnioskowi temu towarzyszył wniosek dotyczący rozporządzenia
wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń125.

Aby zakończyć tworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej i umożliwić pełną i
skuteczną realizację wzmocnionej współpracy, należy zapewnić ochronę prawną w sporach
patentowych w Europie. Komisja JURI podjęła decyzję o opracowaniu sprawozdania z
własnej inicjatywy w sprawie sądowniczego systemu rozstrzygania sporów126. Jednocześnie
państwa członkowskie zaangażowane we wzmocnioną współpracę podjęły negocjacje
dotyczące międzynarodowego porozumienia mającego na celu stworzenie tego
sądowniczego systemu.

121 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2007 r. – Ulepszenie systemu
patentowego w Europie (COM(2007) 165).
122 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie projektu decyzji
Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej (2010/0384(NLE)).
123 Odkąd w dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja przystąpiła do UE, udział we wzmocnionej współpracy jest otwarty
także dla tego państwa.
124 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego wzmocnioną
współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (COM(2011) 215).
125 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia
jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń
COM(2011) 216.
126 2011/2176(INI).
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Te dwa wnioski wraz z projektem porozumienia stanowiły tak zwany „pakiet patentowy”
będący przedmiotem negocjacji między Parlamentem a Radą, na potrzeby którego Bernhard
Rapkay (S&D, DE) pełnił funkcję sprawozdawcy w odniesieniu do głównego
rozporządzenia, Raffaele Baldassarre (PPE, IT) był sprawozdawcą odnośnie do
rozporządzenia w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń, a Klaus-Heiner Lehne (PPE, DE)
odpowiadał za sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie sądowniczego systemu
rozstrzygania sporów patentowych.

Wstępne porozumienie między Radą a Parlamentem w odniesieniu do dwóch rozporządzeń
stanowiących pakiet patentowy osiągnięto w dniu 2 grudnia 2011 r. Niemniej z uwagi na
przedłużenie negocjacji między państwami członkowskimi dotyczących siedziby Jednolitego
Sądu Patentowego i decyzję podjętą przez szefów państw lub rządów127, która zakładała
usunięcie art. 6–8 rozporządzenia w sprawie jednolitego systemu ochrony patentowej i która
doprowadziła do zerwania wstępnego porozumienia z Parlamentem, dopiero w grudniu
2012 r. zdołano osiągnąć ostateczne porozumienie między Parlamentem a Radą w
odniesieniu do pakietu patentowego i przyjęto ten pakiet.

W myśl rozporządzenia europejskie zgłoszenie patentowe byłoby składane w EPO, zgodnie
z obecną procedurą. Po udzieleniu patentu możliwe jest zarejestrowanie w Europejskim
Rejestrze Patentowym jednolitego skutku, który zaczyna obowiązywać we wszystkich
zaangażowanych państwach członkowskich.

W rozporządzeniu w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń przewidziano, że podmioty
dokonujące zgłoszeń patentowych mogą złożyć patent w dowolnym języku, po czym
dokument jest tłumaczony na jeden z urzędowych języków EPO (EN, FR, DE). Koszty
tłumaczenia pokrywane są do określonego pułapu dla MŚP, osób fizycznych, organizacji
niekomercyjnych, uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych mających siedzibę
w UE i zgłaszających patent w innym języku urzędowym UE. Podmioty dokonujące
zgłoszeń muszą zapewnić tłumaczenie zastrzeżeń patentowych – w których określany jest
zakres wynalazku – na dwa pozostałe języki. Nie jest wymagane tłumaczenie na język
któregokolwiek z pozostałych 25 uczestniczących państw członkowskich.

Oba rozporządzenia weszły w życie na samym początku 2013 r., a wyznaczoną datą
rozpoczęcia stosowania jest dzień 1 stycznia 2014 r. lub data wejścia w życie Porozumienia
w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, zależnie od tego, która data nastąpi później.

W Porozumieniu w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego przewidziano scentralizowany
system sądownictwa patentowego uczestniczących państw członkowskich. Jednolity Sąd
Patentowy będzie posiadał wyłączną kompetencję w szczególności w odniesieniu do
postępowań cywilnych dotyczących naruszania i ważności zarówno klasycznych patentów
europejskich, jak i patentów europejskich z jednolitym skutkiem. Będzie także dysponował
kompetencjami w odniesieniu do dodatkowych świadectw ochronnych wydanych dla
produktu chronionego patentem europejskim posiadającym jednolity skutek lub
nieposiadającym takiego skutku.

Na Jednolity Sąd Patentowy składać się będzie Sąd Pierwszej Instancji, Sąd Apelacyjny i
Sekretariat. Sąd Pierwszej Instancji będzie składał się z oddziałów lokalnych i regionalnych,
a także z oddziału centralnego. Sąd Apelacyjny będzie się mieścił w Luksemburgu,
natomiast siedziba oddziału centralnego Sądu Pierwszej Instancji będzie się znajdowała w
Paryżu. Wyspecjalizowane filie oddziału centralnego zostaną stworzone w Londynie i
Monachium. Każdy skład orzekający nowej jurysdykcji będzie miał charakter
wielonarodowy. Ponadto takie składy orzekające będą złożone z sędziów posiadających

127 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 29 czerwca 2012 r.
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kwalifikacje prawne, a także – w zależności od sprawy – będą obejmowały sędziów
posiadających kwalifikacje techniczne. Wszyscy sędziowie muszą zapewniać najwyższy
stopień kompetencji i mieć udokumentowane doświadczenie w dziedzinie rozstrzygania
sporów patentowych.

Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego wejdzie w życie w pierwszym dniu
czwartego miesiąca po złożeniu trzynastego dokumentu ratyfikacyjnego, pod warunkiem że
wśród umawiających się państw członkowskich, które złożą dokumenty ratyfikacyjne lub
akty przystąpienia, znajdą się Zjednoczone Królestwo, Francja i Niemcy. Dotychczas tylko
Austria i Francja zakończyły proces ratyfikacji.

W międzyczasie w dniu 22 marca 2013 r. Hiszpania podjęła decyzję o zaskarżeniu
omawianych rozporządzeń przed Trybunałem Sprawiedliwości i wniosła dwie skargi
przeciwko Parlamentowi i Radzie128.

Znaki towarowe

Obecne unijne ramy prawne dotyczące znaków towarowych obejmują dyrektywę w sprawie
znaków towarowych129, w której zharmonizowano przepisy krajowe, i rozporządzenie w
sprawie znaków towarowych130, w którym ustanowiono niezależny system rejestracji
jednolitych praw wywołujących ten sam skutek w całej UE. W tym kontekście utworzono
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) odpowiedzialny za rejestrację
wspólnotowych znaków towarowych i administrowanie nimi.

Obecnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wspólnotowy znak towarowy lub o krajowy
znak towarowy. Niektórzy użytkownicy albo nie potrzebują ogólnounijnego wspólnotowego
znaku towarowego, albo nie są w stanie go uzyskać, ponieważ dany znak towarowy został
zarejestrowany w innym państwie członkowskim. Także opłaty pobierane przez UHRW
mogą zniechęcać, szczególnie MŚP, do ubiegania się o wspólnotowy znak towarowy.

Zarówno dyrektywa, jak i rozporządzenie regularnie poddawane są interpretacji Trybunału
Sprawiedliwości. Niektóre decyzje Trybunału – zwłaszcza orzeczenie w sprawie L'Oréal131 –
spotkały się z krytyką członków środowiska akademickiego, którzy żywią przekonanie, że
poprzez wydanie tych decyzji ograniczono wolność wypowiedzi zarówno w przypadkach
niekomercyjnych (np. parodia lub krytyka znaku towarowego), jak i komercyjnych (np.
wykorzystanie porównania na potrzeby marketingu) zastosowań znaku towarowego. Inni
sądzą, że w odniesieniu do prawa w zakresie znaków towarowych w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości w gruncie rzeczy odchodzi się od celu, jakim jest zapewnianie
autentyczności produktów, na rzecz ukierunkowania na ochronę marek i kanałów sprzedaży.

W dniu 27 marca 2013 r. Komisja przedstawiła długo oczekiwaną reformę pakietu
dotyczącego znaków towarowych, na którą składają się dwa wnioski ustawodawcze
(sugerowany przegląd rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego132 i
przekształcenie dyrektywy w sprawie znaków towarowych133) oraz wniosek dotyczący

128 Królestwo Hiszpanii przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-146/13),
Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-147/13).
129 Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., ujednolicona w dyrektywie 2008/95/WE.
130 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego, ujednolicone w rozporządzeniu (WE) nr 207/2009.
131 Wyrok z 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i inni, Zb.Orz. s. 2011.
132 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (COM(2013) 161).
133 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (COM(2013) 162).
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przyjęcia aktu wykonawczego w celu dokonania przeglądu rozporządzenia w sprawie opłat
na rzecz UHRW134.

Ogólnym celem pakietu była realizacja dobrze ukierunkowanego unowocześnienia
systemów rejestracji na całym terytorium UE, by ochrona znaków towarowych była tańsza,
sprawniejsza, bardziej wiarygodna i przewidywalna. Aby osiągnąć ten cel, Komisja
proponuje między innymi wprowadzenie zasady przewidującej konieczność uiszczania
opłaty za każdą klasę, która miałaby zastosowanie zarówno na szczeblu europejskim, jak i na
poziomie krajowym, zacieśnienie współpracy między UHRW a krajowymi urzędami ds.
znaków towarowych oraz dalszą harmonizację procedur krajowych.

Nowy przepis miałby na celu niedopuszczenie do tego, by konsumenci kupowali poza
granicami UE (np. przez internet) towary, które zostały opatrzone znakiem towarowym bez
zgody jego właściciela. Kolejny przepis umożliwiałby właścicielom znaków towarowych
zapobieganie przywożeniu do UE bez ich zgody towarów opatrzonych ich znakiem
towarowym, nawet jeśli towary te są tylko przewożone do państwa trzeciego.
Zaktualizowano by także nazwy: wspólnotowy znak towarowy zmieniono by na „europejski
znak towarowy”, a UHRW – na Agencję Unii Europejskiej ds. Znaków Towarowych i
Wzorów.

W styczniu 2014 r. Komisja Prawna (sprawozdawczyni: Cecilia Wikström, ALDE, Szwecja)
przyjęła dwa sprawozdania dotyczące tego pakietu. Podjęto kwestie wolności wypowiedzi i
konkurencji: w sprawozdaniu wyraźnie dozwolono wykorzystywanie znaku towarowego
przez osoby trzecie na potrzeby parodii, ekspresji artystycznej, krytyki lub komentarza.
Przedsiębiorstwa oferujące alternatywne produkty, jak i podmioty prowadzące odsprzedaż
produktów oryginalnych miałyby możliwość korzystania ze znaków towarowych osób
trzecich. W ramach przepisów umożliwiających właścicielom znaków towarowych
zapobieganie przywozowi uwzględniono by interesy konsumentów, tak aby przywóz
towarów przez konsumentów na użytek prywatny był niemożliwy tylko wtedy, gdy towary te
rzeczywiście są podrobione. Zmieniono by ponadto przepisy odnoszące się do przewożonych
towarów, by przywóz produktów opatrzonych znakiem towarowym do UE bez zgody
właściciela znaku był możliwy w sytuacjach, gdy znak towarowy nie jest zarejestrowany w
państwie docelowym. Co się tyczy terminów, w sprawozdaniach opowiedziano się za
terminami „znak towarowy Unii Europejskiej” i „Agencja Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej”. Co więcej, przepisy dotyczące opłat na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej włączono by do rozporządzenia w sprawie znaków towarowych,
przez co Komisja już nie mogłaby ich zmieniać w drodze aktów wykonawczych. Nadwyżki
w budżecie Agencji UE ds. Własności Intelektualnej nie byłyby przekazywane z powrotem
do budżetu UE lub budżetów państw członkowskich, lecz byłyby reinwestowane w Agencję.

Oba sprawozdania przyjęto na posiedzeniu plenarnym zdecydowaną większością
głosów135136. Niemniej zgodnie z poprawkami złożonymi przez jedną z grup politycznych
właściciel znaku towarowego w dalszym ciągu może uniemożliwić przywóz towarów
przewożonych, bez uszczerbku dla płynnego tranzytu leków generycznych.

134 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).
135 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (2013/0089(COD)).
136 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (2013/0088(COD)).
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Rada nie ustaliła do tej pory wspólnego podejścia do pakietu dotyczącego znaków
towarowych. Negocjacje i potencjalnie osiągnięcie końcowego porozumienia będą zatem
zadaniem kolejnego Parlamentu.

4.2. Prawa autorskie

Grupa robocza ds. praw autorskich

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 5–6 października 2009 r.,
Komisja Prawna podjęła decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. praw
autorskich składającej się z członków komisji, a także członków
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i
Edukacji. Za koordynację prac grupy roboczej odpowiadała Marielle
Gallo (JURI, PPE, FR)137. Prace tej grupy stanowiły kontynuację
zadań podobnego organu, ustanowionego przez Komisję Prawną w poprzedniej kadencji.

Celem, jaki przyświecał grupie roboczej ds. praw autorskich, było dokonanie przeglądu
strategii politycznych w zakresie praw autorskich w ramach legislacyjnych UE z myślą o
przeanalizowaniu wyzwań i perspektyw w odniesieniu do przyszłości praw autorskich w
Unii Europejskiej – zwłaszcza w kontekście osiągnięć technologicznych i społeczeństwa
informacyjnego.

Grupa robocza opracowała trzy dokumenty robocze, które przedstawiono Komisji Prawnej
podczas trzech posiedzeń: pierwsze, zatytułowane „Prawa autorskie a digitalizacja książek”,
drugie pod tytułem „Prawa autorskie w sektorze muzycznym i audiowizualnym” oraz trzecie
– „Prawa autorskie, terytorialność, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i
wynagrodzenie”.

Prawo do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży138

W odpowiedzi na sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie stosowania i skutków
dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (2001/84/WE)139

opublikowane w dniu 14 grudnia 2011 r. Komisja Prawna podjęła decyzję o sporządzeniu
sprawozdania z własnej inicjatywy w tej kwestii (sprawozdawczyni: Marielle Gallo, PPE,
FR).

W sprawozdaniu przedstawiono opinię Parlamentu na temat rozmaitych kwestii poruszonych
w sprawozdaniu Komisji.

Parlament uznał, że prawo do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży odpowiada jedynie bardzo
niewielkiej części (0,03%) rynku dzieł sztuki, przy czym stwierdził, że to istotny rynek, z
którego artyści i ich spadkobiercy powinni otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie.
Zauważył ponadto, że z ekspertyz i statystyk dotyczących rynku dzieł sztuki, jakie
przedstawiono w sprawozdaniu Komisji, nie wynika, iż prawo do wynagrodzenia z tytułu
odsprzedaży ma negatywny wpływ na lokalizację rynku dzieł sztuki i poziom obrotów.

137 Członkami grupy roboczej byli: Marielle Gallo (JURI, PPE), Luigi Berlinguer (JURI, S&D), Cecilia
Wikström (JURI, ALDE), Eva Lichtenberger (JURI, Verts/ALE), Francesco Enrico Speroni (JURI, EDF), Jiří
Maštálka (JURI, GUE/NGL), Sajjad Karim (JURI, ECR), Catherine Trautmann (ITRE, S&D), Pablo Arias
Echeverria (IMCO, PPE) i Morten Løkkegaard (CULT, ALDE).
138 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. dotycząca sprawozdania w sprawie
stosowania i skutków dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (2001/84/WE)
(2012/2038(INI)).
139 COM(2011) 878 wersja ostateczna.
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Parlament uznał, że dokonanie analizy tej dyrektywy w 2014 r. byłoby przedwczesne, i
zachęcił Komisję, by przeprowadziła ją w 2015 r. – cztery lata od analizy, jakiej dokonano w
grudniu 2011 r. Następne sprawozdanie z oceny powinno zawierać ponowną analizę
stosowności mających zastosowanie stawek, progów oraz kategorii beneficjentów
dyrektywy.

Parlament z zadowoleniem przyjął inicjatywy podjęte przez państwa trzecie (Chiny, USA)
celem wprowadzenia prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży i wezwał Komisję, aby
na forach wielostronnych kontynuowała starania na rzecz umocnienia światowej pozycji
europejskiego rynku dzieł sztuki.

Parlament przyznał, że Komisja powinna ściśle współpracować z zainteresowanymi stronami
z myślą o umocnieniu pozycji europejskiego rynku dzieł sztuki, i zaproponował, by podjęła
ona takie problemy jak „efekt domina” i trudności administracyjne, z którymi mierzą się
mniejsze i wyspecjalizowane domy aukcyjne i pośrednicy.

Utwory osierocone

Dany utwór uznaje się za osierocony, jeżeli podmiot praw do tego utworu nie jest znany
bądź – nawet jeśli jest znany – jego odnalezienie jest niemożliwe.

Digitalizacja i rozpowszechnianie utworów osieroconych to szczególne wyzwanie kulturalne
i ekonomiczne: jeżeli nie jest znany podmiot praw do danego utworu, instytucje kultury nie
są w stanie uzyskać wymaganej zgody na przykład na digitalizację książki. Utwory
osierocone stanowią znaczną część zbiorów europejskich instytucji kultury (np. Biblioteka
Brytyjska szacuje, że 40% jej zbiorów objętych prawami autorskimi – łącznie 150 mln
utworów – to utwory osierocone).

W ramach strategii w zakresie praw własności intelektualnej Komisja przyjęła w dniu 24
maja 2011 r. wniosek w sprawie ustanowienia wspólnych przepisów regulujących
digitalizację i wykorzystywanie w internecie utworów osieroconych140.

Głównym celem wniosku Komisji było stworzenie ram prawnych, które zapewnią legalny,
transgraniczny dostęp internetowy do utworów osieroconych znajdujących się w cyfrowych
bibliotekach lub archiwach prowadzonych przez instytucje określone we wniosku, w sytuacji
gdy utwory te zasadniczo wykorzystywane są w celu realizacji leżących w interesie
publicznym zadań bibliotek lub archiwów.

W dyrektywie, którą opracowano w wyniku negocjacji między Parlamentem
(sprawozdawczyni: Lidia Geringer de Oedenberg, S&D, Polska) a Radą, zawarto przepisy
dotyczące sposobu ustalania, czy dane utwory są utworami osieroconymi. Stwierdzono w
niej, że organizacja kultury, która pragnie poddać utwór digitalizacji i udostępnić go,
zobowiązana jest do przeprowadzenia starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich.
W ramach wspomnianych poszukiwań powinna posiłkować się takimi źródłami, jak bazy
danych i rejestry. Jednym z takich narzędzi, stosowanym w sektorze wydawnictw
książkowych, jest ARROW, Accessible Registries of Rights Information and OrphanWorks
(dostępne rejestry informacji o prawach autorskich i utworach osieroconych). Oczekuje się,
że w innych sektorach również powstaną podobne centralne bazy danych, zawierające
informacje o prawach. Przyczyniłoby się to do znacznego uproszczenia i usprawnienia
prowadzenia wiarygodnych, starannych poszukiwań.

140 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych
możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (COM(2011) 289).
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Lidia Geringer de Oedenberg S&D, PL, sprawozdawczyni w
sprawie utworów osieroconych

Co więcej, w dyrektywie przewidziano, że jeżeli staranne poszukiwanie nie doprowadzi do
zidentyfikowania lub odnalezienia podmiotu praw autorskich, utwór zostaje uznany za utwór
osierocony. Wówczas dzięki zasadzie wzajemnego uznawania status ten zyskuje ważność na
terytorium całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że kiedy utwór zostanie uznany za
osierocony, status ten będzie miał zastosowanie w całej Unii Europejskiej, a organizacje będą
mogły udostępniać go w internecie we wszystkich państwach członkowskich. W dyrektywie
przewidziano ponadto ustanowienie jednolitego europejskiego rejestru wszystkich utworów
uznanych za osierocone, którego stworzeniem i prowadzeniem zajmie się UHRW.

Ponadto w dyrektywie ustalono,
w jaki sposób można
wykorzystywać utwory
osierocone. Organizacje będące
beneficjentami będą uprawnione
do wykorzystywania utworów
osieroconych z myślą o realizacji
zadań leżących w interesie
publicznym. Będą mogły
zakładać partnerstwa publiczno-
prywatne z partnerami
handlowymi i generować
dochody z tytułu
wykorzystywania utworów
osieroconych, by pokrywać
koszty digitalizacji.

W dyrektywie przewidziano również mechanizm umożliwiający podmiotowi praw, który się
odnalazł, upomnienie się o swoje prawa autorskie do utworu i – co za tym idzie –
unieważnienie statusu utworu osieroconego.

Liczne grono posłów, w tym osoby, które w głosowaniu opowiedziały się za dyrektywą,
uznało ją za niewystarczająco ambitną i przedstawiało krytyczne uwagi. Ryzyko związane z
ewentualną odpowiedzialnością za wynagrodzenie dla podmiotu praw, który ponownie się
odnalazł, i zakaz czerpania korzyści handlowych przez instytucje podejmujące
przedsięwzięcia mogłyby uczynić wykorzystywanie utworów osieroconych zbyt
ryzykownym dla bibliotek i archiwów.

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
W myśl jednej z najważniejszych zasad prawa autorskiego autorom utworów literackich,
artystycznych, muzycznych i innych utworów oryginalnych, a także podmiotom praw
pokrewnych przysługują wyłączne prawa do zezwalania lub zakazywania wykorzystania ich
utworów. Autorzy i podmioty praw pokrewnych mogą wykonywać te prawa indywidualnie
lub zbiorowo. W przypadkach gdy prawa wykonywane są indywidualnie, podmioty praw
negocjują bezpośrednio z komercyjnym użytkownikiem utworu objętego ochroną. Gdy
prawa wykonywane są zbiorowo, podmioty praw upoważniają organizację zbiorowego
zarządzania do ochrony ich interesów poprzez zarządzanie ich prawami w ich imieniu.

Indywidualne wykonywanie praw autorskich i praw pokrewnych jest złożone i w odniesieniu
do określonych sposobów wykorzystania (np. publicznego wykonywania utworów
muzycznych) może stwarzać ogromne trudności. Co więcej, w wielu przypadkach szybki
rozwój nowych technologii sprawił, że indywidualne wykonywanie praw stało się
niepraktyczne. Trudności natury praktycznej, jakie nieodłącznie wiążą się z indywidualnym
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wykonywaniem praw, były czynnikiem, który doprowadził do stworzenia organizacji
zbiorowego zarządzania.

Podobnie jak samo prawo autorskie, zbiorowe zarządzanie prawami również tradycyjnie
opierało się na zasadzie terytorialności. W związku z tym organizacja zbiorowego
zarządzania monitoruje i pobiera opłaty licencyjne, zarządza nimi i dokonuje ich podziału w
imieniu całej kategorii podmiotów praw na podstawie krajowych przepisów obowiązujących
na terytorium i w granicach danego państwa. Istnienie większości organizacji zbiorowego
zarządzania wynika z przyznania lub powierzenia im praw w granicach poszczególnych
krajów – terytoriów, przy czym czasami funkcjonują one w oparciu o rządową licencję.

Przyznawanie przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wielorepertuarowych, ale
jednoterytorialnych powszechne jest szczególnie w branży muzycznej. W rzeczy samej
organizacje zbiorowego zarządzania często zawierają umowy dwustronne z podobnymi
organizacjami z innych państw, aby zapewnić wzajemne reprezentowanie swoich
repertuarów. Na mocy takich umów każda organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo do
udzielania licencji w państwie, w którym prowadzi działalność, nie tylko w odniesieniu do
repertuaru swoich członków, lecz także repertuaru stowarzyszonych organizacji zbiorowego
zarządzania. W rezultacie użytkownicy komercyjni mogą od jednej organizacji zbiorowego
zarządzania uzyskać licencję na wykorzystywanie na terytorium państwa, w którym dana
organizacja ma swoją siedzibę, zarówno repertuaru lokalnego, jak i międzynarodowego.

Z uwagi na terytorialny charakter praw autorskich i praw pokrewnych organizacje
zbiorowego zarządzania zasadniczo osiągają na terytorium danego państwa pozycję de facto
monopolistyczną. Zważywszy, że podmioty osiągające pozycję monopolistyczną wykazują
tendencję do nadużyć, takich jak pobieranie zbyt wysokich opłat licencyjnych, zarówno
użytkownicy, jak i podmioty praw apelują w ujęciu ogólnym o większą przejrzystość w
odniesieniu do stawek wynagrodzenia, alokacji kosztów i rozkładu dochodów.

Dotychczas kwestie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi podejmowano na szczeblu
UE tylko w niewielkim stopniu. Wprawdzie unijne dyrektywy w sprawie praw autorskich i
praw pokrewnych zawierają odniesienia do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, nie
uregulowano w nich jednak warunków zarządzania prawami jako takich. Uregulowanie
zbiorowego zarządzania pozostawiono zatem państwom członkowskim. Przypadki
niewłaściwego zarządzania dochodem z tytułu praw i znacznych zwłok w płatnościach
wskazują jednak na potrzebę poprawy funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania.

W lipcu 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek141 dotyczący dyrektywy, w którym zawarła
ogólne przepisy dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we wszystkich
sektorach oraz szczegółowe przepisy regulujące udzielanie licencji wieloterytorialnych
dotyczących praw do wykorzystywania muzyki na internetowym polu eksploatacji.

Podczas gdy wewnętrzne dyskusje w Parlamencie i Radzie trwały cały rok, litewska
prezydencja i zespół negocjacyjny Komisji Prawnej, któremu przewodniczyła Marielle Gallo
(PPE, Francja), osiągnęły porozumienie już po niecałych sześciu miesiącach.

W nowej dyrektywie wprowadzono szereg reform obecnego systemu funkcjonowania
organizacji zbiorowego zarządzania. Ustanowiono w niej wymogi niezbędne do zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
przez organizacje zbiorowego zarządzania. Ponadto określono w niej wymogi dotyczące

141 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do
utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym
(COM(2012) 372).
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udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych
dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych do wykorzystywania na
internetowym polu eksploatacji. Dyrektywa ma wpływ nie tylko na działalność organizacji
zbiorowego zarządzania względem podmiotów praw, ale także na zarządzanie takimi
organizacjami i nadzór nad nimi.

Podmiotom praw przyznaje się prawo do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania spoza
państwa odpowiadającego ich obywatelstwu lub miejscu zamieszkania w odniesieniu do
każdej kategorii praw lub utworów. Dyrektywa zawiera ponadto szereg przepisów
dotyczących informacji przekazywanych podmiotowi praw przez organizację zbiorowego
zarządzania i przewiduje maksymalny termin zapłaty opłat licencyjnych na rzecz podmiotu
praw, wynoszący dziewięć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, w którym takie
opłaty pobrano.

Co się tyczy udzielania licencji wieloterytorialnych, w dyrektywie przewidziano, że zanim
organizacja zbiorowego zarządzania otrzyma prawo do udzielania takich licencji, musi
spełnić określone kryteria, między innymi wykazywać zdolność poprawnego
identyfikowania wykorzystania utworów. W dalszej części dyrektywy zawarto szereg
obowiązków odnoszących się do wymogów dotyczących sprawozdawczości i przejrzystości.
Organizacje zbiorowego zarządzania oferujące licencje wieloterytorialne w odniesieniu do
własnego repertuaru będą zobowiązane przyjąć wniosek innej organizacji zbiorowego
zarządzania dotyczący reprezentowania jej repertuaru w ramach licencji wieloterytorialnych
na takich samych warunkach.

W dyrektywie przewidziano również wymóg zapewnienia odpowiednich procedur
rozstrzygania sporów pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania, a także między
organizacjami a użytkownikami ich usług. Państwa członkowskie mają zawrzeć w swoich
przepisach dotyczących rozwiązywania sporów przepis, zgodnie z którym użytkownicy są
zobowiązani do tymczasowego zdeponowania na rachunku powierniczym stawki
wynagrodzenia autorskiego do czasu podjęcia ostatecznej i nieodwołalnej decyzji przez sąd
lub podmiot odpowiedzialny za rozstrzygnięcie sporu w odniesieniu do stawki
wynagrodzenia autorskiego będącej przedmiotem sporu.

Opłaty licencyjne za kopię na użytek prywatny142

Opłaty licencyjne za kopię na użytek prywatny to „opłaty pobierane od urządzeń służących
do zapisu i pustych nośników w niektórych państwach członkowskich, które ustawowo
dopuściły kopiowanie na użytek prywatny. Według danych Econlaw (2007) w 2006 r. w
Unii Europejskiej pobrano 453 mln EUR opłat z tytułu kopiowania na użytek prywatny w
związku ze sprzedażą urządzeń i nośników cyfrowych”143. Opłaty licencyjne za kopię na
użytek prywatny są zatem istotnym źródłem dochodu dla podmiotów praw autorskich. Ta
ważna i delikatna sprawa była przez długi czas przedmiotem debat w UE; w państwach
członkowskich przyjęto różnorodne rozwiązania, podejmowano też próby zajęcia się tym
problemem na szczeblu europejskim.

W dniu 24 maja 2011 r. Komisja opublikowała komunikat zatytułowany „Jednolity rynek w
obszarze praw własności intelektualnej – Wspieranie kreatywności i innowacji celem

142 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie opłat licencyjnych za kopie na
użytek prywatny (2013/2114(INI)).
143 Komunikat Komisji z dnia 24 maja 2011 r. pt. „Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej –
Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy
oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie”, s. 12.
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zapewnienia wzrostu gospodarczego”144. Przewidziano w nim, jako element tworzenia
kompleksowych ram dla praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, proces mediacji w
zakresie opłat za kopię na użytek prywatny z myślą o dokonaniu analizy możliwych podejść
do harmonizacji mechanizmów regulujących takie opłaty na szczeblu UE i przygotowaniu
fundamentu pod kompleksowe działania ustawodawcze na szczeblu UE do 2012 r. W 2012 r.
opłaty licencyjne za kopię na użytek prywatny były przedmiotem mediacji w branży,
prowadzonych przez Komisję pod przewodnictwem byłego komisarza Antónia Vitorina. W
komunikacie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym145

Komisja poinformowała, że na początku
2013 r. mediator przedstawi szereg
zaleceń. Wyniki mediacji przedstawiono
w dniu 31 stycznia 2013 r. w
dokumencie zatytułowanym „Zalecenia
wynikające z mediacji w sprawie opłat za
kopiowanie na użytek prywatny i
reprografię”. Zgodnie z komunikatem
Komisji zalecenia te powinny posłużyć
za podstawę do wyciągnięcia wniosków
dotyczących stosownych działań
następczych.

Sprawa opłat licencyjnych za kopię na
użytek prywatny wiąże się ściśle z
dyrektywą 2001/29/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w
społeczeństwie informacyjnym („dyrektywa Infosoc”), która w art. 5 ust. 2 lit. b) zawiera
zapis, że państwa członkowskie mogą przewidzieć wyjątki i ograniczenia w odniesieniu do
prawa do zwielokrotniania utworu w przypadku zwielokrotniania na dowolnych nośnikach
przez osobę fizyczną do prywatnego użytku, pod warunkiem że podmioty praw autorskich
otrzymają „godziwą rekompensatę”. W komunikatach z 2011 r. i 2012 r. Komisja wskazała,
że istnieje możliwość dokonania przeglądu tej dyrektywy oraz wyjątków i ograniczeń.
Ponadto okazało się, że kwestia opłat licencyjnych za kopię na użytek prywatny, zwłaszcza
kwestia ustalania wysokości tych opłat i ich pobierania w transakcjach transgranicznych, jest
trudna i w ostatnich latach doprowadziła do wniesienia szeregu spraw do Trybunału
Sprawiedliwości146.

W tym kontekście Komisja Prawna (sprawozdawczyni: Françoise Castex, S&D, Francja)
sporządziła sprawozdanie z własnej inicjatywy, które było przedmiotem licznych debat w
komisji, ale zostało ostatecznie przyjęte podczas sesji plenarnej bez wprowadzania
poprawek147. Sprawozdanie było bardzo kontrowersyjne, bowiem zaproponowano w nim
rozszerzenie zakresu stosowania opłat licencyjnych za kopię na użytek prywatny w taki
sposób, by obejmowały usługi przetwarzania w chmurze.

144 COM(2011) 287.
145 COM(2012) 789.
146 Zob. wyrok z 2010 r. w sprawie C-457/08 Padawan przeciwko SGAE, Zb.Orz. s. I-10055, wyrok z 2011 r. w
sprawie C-462/09 Stichting de Thuiskopie przeciwko Opus, Zb.Orz. s. I-5331, i szereg nowych spraw, które są
nadal w toku (np. C-457/11, C-460/11 VG Wort przeciwko Kyocera Mita i inni, C-521/11 Austro Mechana
przeciwko Amazon, C-314/12 Constantin Filmverleih przeciwko UPC Telekabel, C-463/12 Copydan Bandkopi
przeciwko Nokia, C-435/12 ACI Adam i inni przeciwko Stichting de Thuiskopie).
147 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie opłat licencyjnych za kopie na
użytek prywatny (2013/2114(INI)).

Wiceprzewodnicząca Françoise Castex, S&D, FR,
sprawozdawczyni w sprawie opłat za kopię na użytek
prywatny
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Traktat o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących
Na mocy decyzji Rady 2010/48/WE148 od dnia 22 stycznia 2011 r. Unia jest związana
Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a postanowienia
tego dokumentu stały się integralną częścią unijnego porządku prawnego.

Dnia 26 listopada 2012 r. Rada upoważniła Komisję do uczestniczenia w imieniu Unii
Europejskiej w negocjacjach dotyczących międzynarodowego porozumienia w ramach
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w sprawie zwiększenia dostępu do
książek osobom cierpiącym na zaburzenia odczytu druku.

Komisja Prawna (sprawozdawczyni: Ewa Lichtenberger, Verts/ALE, Austria) bardzo
uważnie śledziła przebieg negocjacji i kilkakrotnie miała okazję wysłuchać komisarza
Michela Barniera. Komisja Prawna wyraźnie zaapelowała do Komisji Europejskiej o
zwrócenie szczególnej uwagi na określone artykuły zawarte w projekcie traktatu WIPO, na
mocy których można by nałożyć na organizacje osób niedowidzących wymóg sprawdzania
w państwach innych niż to, gdzie prowadzą działalność, jakie książki mogą być „dostępne na
rynku” w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, i które mogą
uniemożliwiać organizacjom osób niedowidzących wysyłanie książek w formacie
umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym bezpośrednio do osób niewidomych w
innych państwach przez wprowadzenie wymogu, by dystrybucję międzynarodową
prowadziły wyłącznie organizacje osób niewidomych.

Komisja Prawna wyraziła zaniepokojenie, że proponowane postanowienia mogą utrudnić
osobom niedowidzącym dostęp do książek we właściwych formatach, i zwróciła się do
negocjatorów o skupienie uwagi na tych istotnych kwestiach.

Negocjacje, podczas których uwzględniono obawy Parlamentu, zostały pomyślnie
zakończone na konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w Marrakeszu w dniach 17–28
czerwca 2013 r. i na której w dniu 27 czerwca 2013 r. przyjęto Traktat z Marrakeszu o
ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i
słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie
się z drukiem („traktat z Marrakeszu”).

W traktacie z Marrakeszu ustanowiono zestaw przepisów międzynarodowych, w których
zapewnia się ograniczenia lub wyjątki w zakresie praw autorskich na szczeblu krajowym na
korzyść osób niewidomych, niedowidzących lub cierpiących na inne zaburzenia odczytu
druku i umożliwia się transgraniczną wymianę kopii opublikowanych utworów w formacie
umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, powstałych na mocy ograniczeń lub
wyjątków w zakresie praw autorskich. Dokument jest otwarty do podpisu przez każdą
uprawnioną stronę w terminie jednego roku od jego przyjęcia.

W dniu 20 grudnia 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek149 dotyczący podpisania przez
Radę tego traktatu. W dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję dotyczącą podpisania
dokumentu. Unia Europejska podpisała go w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Obecnie Komisja opracowuje wniosek dotyczący decyzji w sprawie zawarcia traktatu, mając
na uwadze, że aby zapewnić przestrzeganie traktatu z Marrakeszu, należy wprowadzić
pewne zmiany w dorobku prawnym. Podstawą prawną wniosku będą art. 114 i 207 TFUE

148 Decyzja Rady 2010/48/WE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35).
149 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu
o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne
zaburzenia odczytu druku (COM(2013) 926).
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wraz z art. 218 ust. 5 TFUE, co oznacza, że będzie to porozumienie mieszane, które będzie
wymagało ratyfikowania przez UE, jak i przez wszystkie państwa członkowskie.

Zawarcie traktatu będzie wymagało zgody następnego Parlamentu.

Traktat o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

Traktat o artystycznych wykonaniach audiowizualnych został przyjęty przez konferencję
dyplomatyczną w sprawie ochrony wykonań audiowizualnych, która odbyła się w Pekinie w
dniach 20–26 czerwca 2012 r. („traktat pekiński”). Traktat poświęcony jest prawom
własności intelektualnej przysługujących artystom wykonawcom w odniesieniu do
artystycznych wykonań audiowizualnych.

W traktacie przyznano im cztery rodzaje praw materialnych do ich artystycznych wykonań
utrwalonych w formie audiowizualnej, takiej jak filmy: prawo zwielokrotniania; prawo
wprowadzania do obrotu; prawo najmu; prawo publicznego udostępniania. W odniesieniu do
nieutrwalonych artystycznych wykonań (na żywo) w traktacie przyznano artystom
wykonawcom trzy rodzaje praw materialnych: prawo nadawania (z wyjątkiem retransmisji);
prawo publicznego komunikowania (z wyjątkiem sytuacji, gdy artystyczne wykonanie jest
już nadanym artystycznym wykonaniem); prawo do utrwalania.

W traktacie przyznano artystom wykonawcom także prawa osobiste, czyli prawa żądania
identyfikowania ich jako artystów wykonawców ich artystycznych wykonań (z wyjątkiem
przypadków, gdy pominięcie jest spowodowane sposobem korzystania z danego
artystycznego wykonania); prawo sprzeciwiania się jakimkolwiek zniekształceniom,
okrojeniom bądź innym modyfikacjom, które mogłyby naruszać dobre imię artysty
wykonawcy, z uwzględnieniem charakteru utrwaleń w formie audiowizualnej.

W dniu 4 marca 2013 r. Komisja zwróciła się do Rady o upoważnienie jej do podpisania
traktatu pekińskiego w imieniu UE150. Rada udzieliła tego upoważnienia, a dokument
podpisano w dniu 19 czerwca 2013 r. Traktat podpisała także większość państw
członkowskich.

Ochrona artystów wykonawców audiowizualnych jest na szczeblu UE w dużym stopniu
zharmonizowana i ratyfikacja traktatu zasadniczo nie wymaga żadnych zmian w istniejącym
dorobku prawnym UE. Wymaga ona podpisania i ratyfikacji przez UE oraz wszystkie
państwa członkowskie.

Przystąpienie do traktatu będzie wymagało zgody następnego Parlamentu.

Reforma praw autorskich

W grudniu 2013 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne. W ramach
konsultacji zainteresowane strony mogą przedstawić swoje poglądy na temat obszarów
określonych w komunikacie Komisji w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym, tj.
terytorialności na jednolitym rynku, harmonizacji, ograniczeń i wyjątków w zakresie praw
autorskich w erze cyfrowej; fragmentacji unijnego rynku praw autorskich; tego, w jaki
sposób poprawić efektywność i skuteczność egzekwowania przepisów i jednocześnie
wspierać ich zasadność w szerszym kontekście reformy praw autorskich. Oczekuje się, że
szeroko zakrojona reforma praw autorskich zostanie przeprowadzona w następnej kadencji.

150 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, traktatu WIPO o
artystycznych wykonaniach audiowizualnych (COM(2013) 109).
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4.3. Środki egzekwowania praw własności intelektualnej

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Sprawozdanie Komisji Prawnej w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej na
rynku wewnętrznym (sprawozdawczyni: Marielle Gallo)151 stanowiło odpowiedź na
komunikat Komisji w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na
rynku wewnętrznym152. W sprawozdaniu podkreślono, że zasada terytorialności wymaga
interpretacji z nowego punktu widzenia, wynikającego z tworzenia rynku wewnętrznego i z
postępu technologicznego. Ogromny wzrost liczby przypadków nieuprawnionej wymiany
plików z utworami i zarejestrowanymi wykonaniami chronionymi prawami autorskimi oraz
brak legalnych ofert online uznano za narastający problem dla europejskiej gospodarki pod
względem tworzenia nowych miejsc pracy i dochodów zarówno sektora twórczego, jak i dla
rządów.

Terytorialność stanowiła ponadto
podstawę zbiorowego zarządzania
prawami w UE, które tradycyjnie skupiało
się na udzielaniu licencji
jednoterytorialnych, ale
wielorepertuarowych, zwłaszcza w branży
muzycznej, i w praktyce utrudnia
rozpowszechnianie takich prac na całym
terytorium UE i przyczynia się do
ugruntowania pozycji monopolistycznych
organizacji zbiorowego zarządzania w
państwach UE.

W sprawozdaniu tym Parlament wezwał
zatem Komisję, by pilnie zajęła się
tematem licencji wieloterytorialnych i
poddała przeglądowi kwestię zarządzania

prawami w wymiarze transgranicznym z myślą o zapewnieniu pewności prawa, przy
jednoczesnym położeniu nacisku na doskonalenie systemu udzielania licencji na podstawie
technicznej neutralności w taki sposób, by państwa członkowskie mogły dysponować
elastycznym, skutecznym i przejrzystym systemem, pozwalającym na dostosowanie do
nowych technologii.

Parlament wezwał także Komisję do pełnego informowania go o przebiegu negocjacji na
temat Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) i
do zapewnienia, by jej postanowienia pozostawały w pełnej zgodności z dorobkiem
prawnym w zakresie praw własności intelektualnej i z prawami podstawowymi.

UHRW

Komisja Prawna odpowiada także za nadzór nad działalnością Urzędu Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (UHRW) – unijnej agencji odpowiedzialnej za rejestrowanie znaków
towarowych i wzorów, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. W
siódmej kadencji komisja kilkakrotnie odbyła wymiany poglądów z Antóniem Campinosem,
prezesem UHRW, który przedstawił posłom aktualne informacje na temat postępów w

151 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw
własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (2009/2178(INI)).
152 COM(2009) 467.

Marielle Gallo, PPE, FR, sprawozdawczyni w
sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
na rynku wewnętrznym
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zakresie działań UHRW. Podczas dyskusji skupiono się w szczególności na ekspansji rynku
usług online i komputeryzacji, poprawie jakości metod pracy, obniżeniu opłat, przeniesieniu
europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa do UHRW
i reformie znaku towarowego UE. W dniu 25 listopada 2013 r. António Campinos
przedstawił komisji ekspertyzę UHRW zatytułowaną: „Obywatele Unii i własność
intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania”.

Członkowie komisji odbyli także wizytę roboczą w UHRW w Alicante (Hiszpania) w dniu
17 października 2011 r.

Europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej
W 2009 r. stworzono europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i
piractwa, by gromadzić i zgłaszać dane dotyczące gospodarczych i społecznych
konsekwencji podrabiania i piractwa oraz by utworzyć platformę skupiającą przedstawicieli
krajowych organów i zainteresowane strony w celu wymiany pomysłów i wiedzy
specjalistycznej na temat najlepszych praktyk.

W sprawozdaniu na temat egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku
wewnętrznym153 Komisja Prawna zwróciła się do Komisji o precyzyjne określenie zadań
powierzonych europejskiemu obserwatorium zajmującemu się zjawiskiem podrabiania i
piractwa oraz o przekształcenie tego obserwatorium w narzędzie służące gromadzeniu i
wymianie danych i informacji na temat naruszeń praw własności intelektualnej z myślą o
opracowywaniu strategii politycznych w oparciu o dowody i z ukierunkowaniem na wyniki.

W dniu 24 maja 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek mający na celu rozszerzenie zakresu
zadań obserwatorium154, tak aby obejmowały one także opracowanie oraz organizację
kampanii na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa, zapewnienie właściwych
szkoleń dla personelu organów zaangażowanych w egzekwowanie przepisów, prowadzenie
badań w dziedzinie innowacyjnych systemów egzekwowania i wykrywania oraz koordynację
międzynarodowej współpracy w zakresie budowania zdolności z organizacjami
międzynarodowymi i państwami trzecimi. Jako że wykonywanie tych nowych zadań
wymagało struktury zrównoważonej pod względem wiedzy specjalistycznej, zasobów i
wyposażenia technicznego, Komisja wyszła z propozycją, by powierzyć zadania
obserwatorium UHRW.

Negocjacje między Parlamentem (sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo, S&D, Hiszpania)
a polską prezydencją przebiegały niezwykle szybko i w grudniu 2011 r. doprowadziły do
porozumienia. Jeden z elementów porozumienia zakładał zmianę nazwy obserwatorium,
która nie brzmiałaby już „europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i
piractwa”, a „europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej”.

Rozporządzenie opublikowano wiosną 2012 r.155, a obserwatorium obecnie już normalnie
funkcjonuje, przy czym zwiększyła się zarówno liczba posiedzeń, jak i liczba obszarów

153 Zob. powyżej.
154 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powierzenia Urzędowi
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych z ochroną praw
własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego
w charakterze europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa
(COM(2011) 288).
155 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 386/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie
powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zadań związanych z
egzekwowaniem praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora
publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium do spraw naruszania praw własności
intelektualnej.
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objętych działaniami organu. Oprócz zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora
prywatnego i publicznego, wśród których znaleźli się członkowie Komisji Prawnej,
stworzono także cztery grupy robocze, odpowiednio do spraw prawnych, do spraw
egzekwowania, statystyk i ekonomii oraz świadomości społecznej.

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

ACTA jest wielonarodowym traktatem, który podpisano z myślą o ustanowieniu
międzynarodowych norm w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej.
Negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią,
Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA
(ACTA) rozpoczęto w dniu 3 czerwca 2008 r. Umowę zawarto w dniu 15 listopada 2010 r., a
tekst parafowano w dniu 25 listopada, po 11 rundach negocjacji.

Unia Europejska podpisała umowę w dniu 6 stycznia 2012 r. W dniu 2 lutego 2012 r. Rada
zwróciła się o zgodę Parlamentu na zawarcie traktatu.

ACTA budziła kontrowersje zarówno pod względem przebiegu, jak i merytorycznej strony
negocjacji. Decyzja o zachowaniu tajemnicy aż do momentu publikacji projektu dokumentu
w połowie 2010 r. znacznie utrudniła zrozumienie traktatu przez społeczeństwo i uzyskanie
jego poparcia156.

Najważniejsze obszary stanowiące źródło obaw obejmowały przeróżne kwestie, między
innymi potencjalny negatywny wpływ ACTA na podstawowe wolności i prywatność
obywateli; potencjalną konieczność odcięcia dostępu do internetu konsumentom, którzy
dopuszczają się naruszenia umowy; obciążenie odpowiedzialnością dostawców usług
internetowych, które zawierają treści naruszające umowę, i potencjalny negatywny wpływ
ACTA na dostęp do produktów leczniczych w Europie i państwach trzecich.

Dążenie do zachowania tajemnicy nie zapobiegło burzliwej debacie na temat ACTA, jaką
wywołał wyciek tekstów wniosków, ocen i projektów traktatów i którą podsyciło
podejrzenie, że ACTA wiązałaby się ze znaczącą zmianą przepisów w państwach, które
umowę podpiszą, a także że wykraczałaby znacznie poza ramy porozumienia TRIPS.

Komisja Prawna była jedną z komisji, które przedłożyły Komisji Handlu Międzynarodowego
opinię (sprawozdawczyni: Marielle Gallo, PPE, Francja) dotyczącą zawarcia ACTA przez
Radę w imieniu UE. We wstępnej opinii zalecono, by zaproponować komisji prowadzącej
opracowanie sprawozdania zawierającego decyzję pozytywną. Zalecenie sprawozdawczyni
zostało jednak odrzucone 12 głosami przeciw, przy 10 głosach za i 2 głosach
wstrzymujących się.

Prowadząc debaty nad ewentualnym wyrażeniem zgody na podpisanie ACTA, Parlament
Europejski doświadczył niespotykanego dotychczas bezpośredniego lobbingu ze strony
tysięcy obywateli Unii, którzy apelowali do Parlamentu o odrzucenie ACTA w ulicznych
demonstracjach, e-mailach do posłów oraz poprzez telefonowanie do ich biur. Do
Parlamentu złożono także petycję, w której wezwano go do odrzucenia umowy, podpisaną
przez 2,8 mln obywateli z całego świata.

W dniu 22 lutego 2012 r. Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej o wyrażenie opinii na temat zgodności ACTA z prawem Unii, zwłaszcza z
unijnymi podstawowymi prawami człowieka i podstawowymi wolnościami.

156 Zob. ekspertyza „Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA): ocena” –
Parlament Europejski, Departament Tematyczny B.
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Nie czekając jednak na opinię Trybunału, w dniu 4 lipca 2013 r.157 Parlament Europejski
odrzucił ACTA zdecydowaną większością głosów. Był to pierwszy przypadek, kiedy
Parlament skorzystał z nadanych mu w traktacie lizbońskim uprawnień do odrzucenia
międzynarodowej umowy handlowej. Przeciw ACTA głosowało 478 posłów do Parlamentu
Europejskiego, za opowiedziało się 39 posłów, a 165 z nich wstrzymało się od głosu.

Europejska konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie
warunkowym

W dniu 20 listopada 1998 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły dyrektywę 98/84/WE w
sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających na warunkowym dostępie. W
dyrektywie tej stworzono wspólne ramy prawne dla całej Unii Europejskiej w celu walki z
nielegalnymi urządzeniami dającymi nieuprawniony dostęp do płatnych usług telewizyjnych
i w celu skutecznej ochrony tych usług. Ochrona ta obejmuje zarówno klasyczną transmisję
telewizyjną i radiową, jak i transmisję przez internet. Podstawowym celem dyrektywy było
zapewnienie ochrony prawnej wszystkich usług, za które opłata zależy od dostępu
warunkowego, tj. uwarunkowania dostępu do usługi chronionej wcześniejszym
indywidualnym zezwoleniem.

W 1999 r. Rada Europy rozpoczęła opracowywanie Europejskiej konwencji dotyczącej
prawnej ochrony usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Rozszerzoną i
skuteczną ochronę tych usług uznano za szczególnie konieczną. Wiele państw europejskich
niebędących członkami Unii Europejskiej może stanowić ośrodki udoskonalania i
rozpowszechniania urządzeń pirackich służących do uzyskania nielegalnego dostępu do
usług polegających na dostępie warunkowym, ponieważ system prawny tych państw nie
przewiduje sankcji za tę bardzo specyficzną działalność piracką. Za niezbędne uznano zatem
rozszerzenie przepisów dyrektywy 98/84/WE i stworzenie na szczeblu europejskim
wspólnych i skutecznych ram ochrony tych usług. Decyzją z dnia 22 czerwca 1999 r. Rada
upoważniła więc Komisję do udziału, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w negocjacjach
dotyczących konwencji. W wytycznych negocjacyjnych przekazanych Komisji zalecano, aby
w konwencji europejskiej zawarto definicje i przewidziano środki odpowiadające tym
określonym w dyrektywie 98/84/WE i aby zgodność między tymi dwoma instrumentami
prawnymi była jak największa.

Negocjacje zakończyły się powodzeniem, a konwencja, przyjęta w dniu 24 stycznia 2001 r.,
jest w pełni zgodna z dyrektywą 98/84/WE. W istocie konwencja w dużej mierze przejmuje
przepisy dyrektywy 98/84/WE; systemy oparte lub polegające na dostępie warunkowym
podlegają zatem ochronie przed działaniami nielegalnymi wymienionymi w dyrektywie
98/84/WE. Między dwoma tekstami istnieje kilka pomniejszych różnic. Przykładowo
zgodnie z konwencją za przestępstwo uważa się nie tylko produkcję urządzeń nielegalnych,
ale również ich wytwarzanie. Ponadto sankcje przewidziane za działania uznane za
nielegalne są jaśniej zdefiniowane w konwencji, ponieważ określono w niej charakter karny,
administracyjny lub inny tych sankcji. Podobnie jednak jak w dyrektywie 98/84/WE, sankcje
muszą być proporcjonalne, odstraszające i skuteczne. Podsumowując, różnice w tekście
konwencji Rady Europy w żaden sposób nie zmieniają treści i zakresu stosowania dyrektywy
wspólnotowej.

157 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady
w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi
Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją
Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2011/0167(NLE)).
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Konwencja jest otwarta do podpisu przez Unię Europejską. Co więcej, w art. 11 ust. 4
przewiduje się wyraźnie, że we wzajemnych stosunkach stron będących członkami
Wspólnoty Europejskiej mają zastosowanie przepisy Wspólnoty, a przepisy wynikające z
konwencji mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy brak jest przepisów wspólnotowych
regulujących przedmiotowy obszar. Ta klauzula rozłączenia na rzecz państw członkowskich
Unii Europejskiej zapewnia pierwszeństwo przepisów UE. W drugim sprawozdaniu z oceny
dyrektywy 98/84/WE przyjętym w dniu 30 września 2008 r.158 Komisja stwierdziła, że
podpisanie konwencji przez Unię Europejską powinno bardziej zachęcić państwa
członkowskie Rady Europy do ratyfikacji konwencji i umożliwić w ten sposób rozszerzenie
poza granice UE ochrony prawnej usług opartych na warunkowym dostępie.

W związku z tym Komisja wydała zalecenie, by Rada podpisała konwencję, i w dniu 15
grudnia 2010 r. przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w tej sprawie. Decyzja będąca
przedmiotem wniosku opierała się na art. 207 ust. 4 TFUE i art. 218 ust. 5 TFUE.

Rada przyjęła decyzję159, powołując się dodatkowo na art. 218 ust. 5 TFUE i art. 114 TFUE,
jednak nie na art. 207 ust. 4, jak wnioskowała Komisja. Zgodnie ze stanowiskiem Rady
konwencja miała służyć zbliżeniu ustawodawstw umawiających się stron, w tym także
ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej, z myślą o bardziej skutecznym
przeciwdziałaniu nieuprawnionemu dostępowi do objętych nią usług.

Komisja Europejska, przy poparciu Parlamentu, wniosła skargę o stwierdzenie nieważności
tej decyzji, podnosząc, że w świetle celu i treści konwencji zaskarżona decyzja wchodzi
przede wszystkim w zakres wspólnej polityki handlowej, natomiast tylko marginalnie
dotyczy polityki rynku wewnętrznego. Powołanie się na art. 207 ust. 4 TFUE oznaczało
także, że konwencja stanowiłaby porozumienie wyłączne, zatem zostałaby podpisana tylko
przez Unię – w przeciwieństwie do porozumienia mieszanego, które musiałyby ratyfikować
również państwa członkowskie.

Orzeczeniem160 z dnia 22 października 2013 r. Trybunał unieważnił decyzję Rady
2011/853/UE i utrzymał skutki tej decyzji do chwili wejścia w życie (w rozsądnym terminie,
który nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy) nowej decyzji opartej na właściwych
podstawach prawnych.

Zgodnie z wyrokiem Rada przyjęła nową decyzję w dniu 14 kwietnia 2014 r. i zwróciła się
do Parlamentu o wyrażenie zgody. Będzie to jedna z pierwszych decyzji, jakie podejmą nowi
członkowie Komisji Prawnej.

Tajemnice handlowe

Ogólnie rzecz ujmując, wszelkie poufne informacje handlowe, jakie zapewniają
przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, można uznawać za tajemnice handlowe.
Tajemnice handlowe obejmują tajemnice dotyczące produkcji lub tajemnice przemysłowe i
poufne informacje handlowe. Nieuprawnione wykorzystanie takich informacji przez osoby
inne niż ich posiadacz uznawane jest za nieuczciwą praktykę i naruszenie tajemnicy
handlowej.

158 Drugie sprawozdanie z dnia 30 września 2008 r. dotyczące wykonania dyrektywy 98/84/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających
na warunkowym dostępie (COM(2008) 593).
159 Decyzja Rady 2011/853/UE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Europejskiej
konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym.
160 Wyrok w sprawie C–137/12 Komisja przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2013:675.
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W zależności od systemu prawnego ochrona tajemnic handlowych stanowi część ogólnej
koncepcji ochrony przed nieuczciwą konkurencją lub opiera się na szczegółowych
przepisach lub orzecznictwie związanym z ochroną informacji poufnych. W niektórych
państwach członkowskich nie istnieją szczegółowe przepisy regulujące tę kwestię.

W przeciwieństwie do przypadków opatentowanych wynalazków lub nowatorskich
produktów chronionych prawami autorskimi posiadacz tajemnicy handlowej nie jest
właścicielem wyłącznego prawa w odniesieniu do jej stworzenia. Konkurenci i inne osoby
trzecie mogą zatem odkryć, opracować tę samą formułę i swobodnie z niej korzystać.
Tajemnice handlowe są objęte ochroną prawną tylko w przypadkach, gdy takie poufne
informacje pozyskano w sposób nieuprawniony (na przykład w wyniku kradzieży lub
przekupstwa).

Tajemnice handlowe znacznie się zatem różnią od praw własności intelektualnej, które
zapewniają wyłączność. Niemniej jednak muszą podlegać ochronie z tych samych przyczyn,
dla których istnieją prawa własności intelektualnej, czyli aby pobudzać do innowacji poprzez
zapewnienie twórcom możliwości otrzymania wynagrodzenia za swoje wysiłki.

W dniu 28 listopada 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący tajemnic
handlowych161. We wniosku przedstawiono wspólną definicję tajemnic handlowych, a także
zaproponowano środki umożliwiające podmiotom, które padły ofiarą przywłaszczenia
tajemnicy handlowej, dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Ma on na celu ułatwienie sądom
krajowym rozpatrywania spraw związanych z przywłaszczeniem poufnych informacji
handlowych i wycofywania z rynku produktów naruszających tajemnicę handlową, a także
ułatwienie podmiotom, które padły ofiarą przywłaszczenia, otrzymania odszkodowania za
działania niezgodne z prawem.

Z uwagi na to, że zbliżał się koniec kadencji, wyznaczona sprawozdawczyni (Marielle Gallo,
PPE, FR) podjęła decyzję o tym, by nie opracowywać wniosku, lecz ograniczyć analizę
tekstu przez komisję do wymiany poglądów. Niemniej grecka prezydencja bardzo aktywnie
działała w Radzie i zdołała wypracować podejście ogólne, które przyjęto w dniu 26 maja
2014 r.162.

Dla nowych posłów będzie to jedno z kluczowych zadań w dziedzinie własności
intelektualnej, szczególnie istotne w kontekście trwających negocjacji dotyczących
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) z USA.

5. Prawo administracyjne

W dniu 23 marca 2010 r. Komisja Prawna ustanowiła grupę roboczą ds. prawa
administracyjnego UE z myślą o dokonaniu ogólnego przeglądu obowiązującego w UE
prawa administracyjnego, a na kolejnym etapie – o zaproponowaniu działań uznanych za
stosowne w świetle nowej, wprowadzonej w Traktacie z Lizbony podstawy prawnej
odnoszącej się do „otwartej, efektywnej i niezależnej administracji” oraz prawa do dobrej
administracji, zapisanego w art. 41 Karty praw podstawowych.

Podjąwszy decyzję o ograniczeniu zakresu swoich prac do bezpośredniego administrowania
unijnym prawem przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, grupa dokonała
analizy powszechnie stosowanych przepisów prawa administracyjnego UE, takich jak
przepisy dotyczące dostępu do dokumentów, lecz także bardziej szczegółowych przepisów

161 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i
niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem,
wykorzystywaniem i ujawnianiem (COM(2013) 813).
162 Dokument Rady 9870/14.
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sektorowych, na przykład procedur z zakresu przeciwdziałania praktykom
monopolistycznym. Grupa doszła do wniosku, że w Unii opracowano szereg postępowań
administracyjnych ad hoc, czy to w formie prawa, czy też prawa miękkiego, nie zawsze
mając na względzie spójność całej struktury, czasem dopuszczając do powstawania luk i
niespójności i nie pozwalając prawodawcy UE wpłynąć na te decyzje.

Grupa robocza korzystała z ogromnej wiedzy specjalistycznej przekazanej w formie ustnej i
pisemnej przez praktyków, członków środowiska akademickiego, organizacje pozarządowe
oraz członków i urzędników innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, którzy
zaprezentowali i omówili swoje notatki podczas posiedzeń grupy roboczej.

Dokumenty te oraz późniejsze dyskusje z
ekspertami w ramach grupy roboczej wraz z
wynikami konferencji zorganizowanej wspólnie
przez Parlament Europejski i Uniwersytet w
Leónie (27–28 kwietnia 2011 r.) stały się
podstawą do opracowania dokumentu roboczego
pod kierownictwem Luigiego Berlinguera.

W dokumentach roboczych zasugerowano w
szczególności możliwość opracowania inicjatywy
ustawodawczej na rzecz jednolitego ogólnego
prawa administracyjnego wiążącego dla
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych
Unii, w oparciu o art. 298 TFUE, ze szczególnym
naciskiem na postępowanie administracyjne i
zapewnienie minimalnego zabezpieczenia
poprzez gwarancje dla obywateli i
przedsiębiorstw w bezpośrednich kontaktach z
administracją unijną.

Komisja Prawna zatwierdziła dokument roboczy podczas posiedzenia w dniu 21 listopada
2011 r. Zapoznawszy się z zaleceniami grupy roboczej, komisja podjęła decyzję o zwróceniu
się o przedstawienie dotyczącego tej sprawy sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach
ustawodawczych.

W sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania
administracyjnego w Unii Europejskiej (2012/2024(INI)) (sprawozdawca: Luigi Berlinguer)
Parlament zwrócił się do Komisji o przedłożenie, na podstawie art. 298 TFUE, wniosku
dotyczącego rozporządzenia w sprawie postępowania administracyjnego, mającego
zastosowanie do administracji bezpośredniej każdej instytucji, każdego organu i każdej
jednostki administracyjnej Unii („administracja UE”).

Prawo to powinno być zawężone do administracji bezpośredniej UE i mieć zastosowanie
jako lex generalis do wszystkich instytucji Unii i do wszystkich obszarów jej działalności.

W sprawozdaniu zalecono określenie zbioru ogólnych zasad dobrej administracji, które
powinny przyświecać działaniom organów administracji unijnej, oraz ustanowienie
minimalnej liczby podstawowych zasad proceduralnych, które organy administracji unijnej
powinny stosować podczas rozpatrywania poszczególnych spraw, w których stroną jest
osoba fizyczna lub prawna, lub w innych sytuacjach, w których jednostka ma bezpośredni
lub osobisty kontakt z administracją unijną. W ramach tych przepisów należy w
szczególności promować przejrzystość i odpowiedzialność oraz przyczyniać się do
zwiększania zaufania obywateli do administracji unijnej.

Luigi Berlinguer, S&D, IT, sprawozdawca w
sprawie prawodawstwa dotyczącego
postępowania administracyjnego w Unii
Europejskiej (sprawozdanie z własnej
inicjatywy)
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Ten zbiór ogólnych zasad powinien pełnić funkcję zasad de minimis w przypadku
nieistnienia lex specialis, a gwarancje udzielone osobom w instrumentach sektorowych nigdy
nie powinny być niższe niż gwarancje przewidziane w rozporządzeniu.

W odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Komisja zobowiązała się rozpocząć szczegółowa
analizę sytuacji. Celem tego działania byłoby dokonanie oceny bieżącej sytuacji – w
kontekście wszystkich unijnych instytucji – i na tym tle zbadanie, czy dochodzi do
przypadków niewłaściwego administrowania wynikającego z luk lub niedoskonałości w
obowiązujących ramach prawnych, a jeżeli tak, zbadania, jak najskuteczniej unikać takich
sytuacji w przyszłości w ramach podejścia ogólnego lub poprzez bardziej szczegółowe
działania w poszczególnych instytucjach. W ramach tego podsumowania Komisja
dokonałaby oceny podejść przyjętych w państwach członkowskich i zasięgnęłaby opinii
środowiska akademickiego, praktyków i środowiska prawnego z myślą o gruntownej analizie
wszystkich aspektów tej sprawy. Komisja rozpatrzyłaby wszystkie warianty mające służyć
umocnieniu otwartej, efektywnej i niezależnej administracji unijnej. Co więcej, Komisja
zobowiązała się do zgromadzenia istniejących przepisów administracyjnych UE w jednej
centralnej lokalizacji na swojej stronie internetowej.

Oczekuje się, że Komisja przedstawi komunikat w nadchodzących miesiącach.

Prawo administracyjne będzie najprawdopodobniej przedmiotem dalszych rozważań Komisji
Prawnej w ósmej kadencji.
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6. Odpowiedzialność za środowisko i sankcje za przestępstwa przeciwko
środowisku

W myśl sekcji XVI pkt 7 załącznika VII do Regulaminu do
kompetencji Komisji Prawnej należą odpowiedzialność za
środowisko i sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku. W
następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości dwóch
przełomowych wyroków163 i opracowania przez komisję w szóstej
kadencji istotnych sprawozdań164 zagadnienie to nabrało większego
znaczenia po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, w którym obok
innych podstawowych celów UE znalazła się kwestia
zrównoważonego rozwoju środowiska, której poświęcono już wiele
uwagi w poprzednich traktatach.

W rzeczy samej w myśl art. 3 ust. 3 TUE Unia Europejska ma za
zadanie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju Europy w
oparciu między innymi o „wysoki poziom ochrony i poprawy

jakości środowiska”. W art. 3 ust. 5 TUE dodano, że w stosunkach zewnętrznych Unia musi
także przyczyniać się do „trwałego rozwoju Ziemi”. Zgodnie z art. 4 TFUE ochrona
środowiska stanowi także jeden z obszarów kompetencji dzielonych między Unią a
państwami członkowskimi, a w myśl art. 11 TFUE kwestia ta musi być brana pod uwagę
przy ustalaniu i realizacji strategii politycznych i działań Unii, w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju. Tytuł XX (art. 191–193) Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej w całości poświęcono polityce w dziedzinie środowiska. W szczególności
w art. 191 ust. 2 określono główne zasady leżące u podstaw działań Unii w tym obszarze:
zasadę ostrożności oraz zasadę podejmowania działania zapobiegawczego, naprawiania
szkody dla środowiska naturalnego w pierwszym rzędzie u źródła oraz zasadę
„zanieczyszczający płaci”. Co najważniejsze, w art. 192 TFUE przewidziano większe
zaangażowanie Parlamentu w tworzenie unijnej polityki w dziedzinie środowiska, jako że
zastosowanie ma zwykła procedura ustawodawcza, co ma przyczyniać się do osiągnięcia
celu, jakim jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska. Zastosowanie zwykłej
procedury ustawodawczej ma także służyć przyjęciu ogólnych programów działania
określających cele priorytetowe. Przyjmowanie środków niezbędnych do realizacji tych
programów odbywa się w ramach tej samej procedury.

Opierając się na wspomnianym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w art. 83 ust. 2
TFUE dozwolono nakładanie sankcji karnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji
polityki Unii, w tym polityki w dziedzinie środowiska. Zgodnie z tym postanowieniem:
„Jeżeli zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich w
sprawach karnych okaże się niezbędne w celu zapewnienia skutecznego wprowadzania w
życie polityki Unii w dziedzinie, która stała się przedmiotem środków harmonizujących,
dyrektywy mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz
kar w danej dziedzinie. Dyrektywy te przyjmuje się zgodnie ze zwykłą lub specjalną

163 Wyrok z 2005 r. w sprawie C-176/03 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. s. I-7879, i wyrok z 2007 r. w
sprawie C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. s. I-9097.
164 Sprawozdanie komisji A6-0154/2008 (rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja
2008 r.; dyrektywa 2008/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. L 328, s. 28); sprawozdanie komisji A6-0172/2006 (rezolucja
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie skutków wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r.
(C-176/03 Komisja przeciwko Radzie)) (2006/2007(INI)).
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procedurą ustawodawczą, taką samą jak procedura stosowana do przyjmowania stosownych
środków harmonizujących, bez uszczerbku dla artykułu 76”. Postanowienie to stanowi nową
podstawę prawną, umożliwiającą Unii zwiększenie spójności przepisów państw
członkowskich także w dziedzinie prawa karnego, w przypadkach gdy istnieje taka
konieczność w kontekście poprawy wyników strategii politycznych Unii. Powyższe ma
zastosowanie w szczególności do sankcji za przestępstwa przeciwko środowisku.

W siódmej kadencji Komisja Prawna przyjęła dwie opinie dotyczące ochrony środowiska
skierowane do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

W pierwszej z nich165 komisja nie tylko zwróciła uwagę na zasadę ostrożności w rozumieniu
art. 191 ust. 2 TFUE, lecz także wskazała, że pełna odpowiedzialność w związku z
jakąkolwiek szkodą wyrządzoną przez operatorów w związku z poszukiwaniem i
wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego musi opierać się na zasadzie „zanieczyszczający
płaci”. Z uwagi na istniejące obecnie liczne niedociągnięcia w unijnych przepisach
dotyczących odpowiedzialności za środowisko Komisja Prawna zwróciła się do Komisji
Europejskiej o przeprowadzenie kompleksowego przeglądu wymogów dotyczących
uzyskiwania zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na morzu oraz –
jeżeli zostanie to uznane za stosowne – o przedstawienie wniosków w sprawie ujednolicenia
minimalnych wymogów na szczeblu UE. Ponadto Komisja Prawna z zadowoleniem przyjęła
zamiar przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w
sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywy 2004/35/WE), tak aby uwzględniono
w niej szkody w środowisku wyrządzane we wszystkich wodach morskich zdefiniowanych
w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywie 2008/56/WE), a także
starania Komisji Europejskiej o rozszerzenie udziału Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Morskiego w tym zakresie. Co więcej, w opinii zalecono, by w dyrektywie w sprawie
odpowiedzialności za środowisko wprowadzić obowiązkowe zabezpieczenie finansowe
operatorów oraz przepisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
wymaganego przez państwa członkowskie w przypadku wydawania zezwoleń na
poszukiwanie i eksploatację ropy naftowej.

Drugą opinię166 przyjęto w kontekście procedury ustawodawczej, a główne zmiany, jakie w
niej przewidziano, dotyczyły: (i) wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” w rozumieniu
art. 191 ust. 2 TFUE; (ii) jednoznacznego wskazania strony odpowiedzialnej za wypadek w
morskim obiekcie wydobywczym przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności związanej
z poszukiwaniem/eksploatacją; (iii) ustanowienia wyższego poziomu przejrzystości w
odniesieniu do zabezpieczenia finansowego operatora na wypadek odpowiedzialności za
poważny wypadek – które musi podlegać sprawdzeniu przez organy odpowiedzialne za
wydawanie zezwoleń w państwach członkowskich – a także do wszelkiego rodzaju
informacji przekazywanych przez operatora państwom członkowskim, państwom trzecim i
opinii publicznej; (iv) nałożenia na Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego
obowiązku zapewniania Komisji i państwom członkowskim pomocy technicznej i naukowej
podczas oceny ryzyka środowiskowego, a także obowiązku odpowiedniego wspierania
państw członkowskich w przygotowywaniu i realizacji planów działania na wypadek awarii
oraz oczyszczania; (v) uwzględnienia opinii pracowników i organizacji ochrony środowiska
podczas opracowywania sprawozdania dotyczącego poważnych zagrożeń, co jest warunkiem

165 Opinia w sprawie problemów bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego (2011/2072(INI)). Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger.
166 Opinia komisji PE492.595; rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa
działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploracją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego (2011/0309(COD)). Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger.
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koniecznym uzyskania przez operatora pozwolenia w odniesieniu do instalacji
wydobywczych i innych niż wydobywcze.

W kontekście sprawozdania z własnej inicjatywy sporządzonego przez Komisję Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Prawna
przyjęła opinię w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju
łupkowego na środowisko167. W opinii tej komisja podkreśliła przysługujące każdemu
państwu członkowskiemu na mocy art. 194 TFUE prawo do określania warunków
wykorzystania ich zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i
ogólnej struktury ich zaopatrzenia w energię, pod warunkiem pełnego poszanowania
wspólnotowego dorobku prawnego, zwłaszcza w dziedzinie przepisów dotyczących
środowiska. W opinii wezwano także Komisję Europejską do przeprowadzenia
kompleksowego przeglądu istniejącego prawodawstwa i, w odpowiednich przypadkach,
przedłożenia wniosków z myślą o zapewnieniu odpowiedniego uwzględnienia specyfiki
poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego (w szczególności szczelinowania
hydraulicznego). Ponadto Komisja Prawna uznała, że szczególnie ważne jest wezwanie
podmiotów działających w przedmiotowym przemyśle do współpracy z krajowymi organami
regulacyjnymi, społecznościami i organizacjami ochrony środowiska w celu przedsięwzięcia
niezbędnych środków zapobiegających pogorszeniu stanu wód podziemnych. Położono
nacisk na zasadę przejrzystości w kontekście umów o wzajemnym zachowaniu poufności w
odniesieniu do szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym oraz uszczerbku na zdrowiu
ludzi i zwierząt, bowiem komisja uznała te praktyki – powszechne w stosunkach między
właścicielami gruntów otaczających odwierty gazu łupkowego a operatorami zajmującymi
się poszukiwaniem i wydobyciem tego gazu w Stanach Zjednoczonych – za niezgodne ze
zobowiązaniami UE i państw członkowskich wynikającymi z konwencji z Aarhus,
przepisami dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji (2003/04/WE) i
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (2004/35/WE).

7. Kwestie etyczne związane z nowymi technologiami

Komisja Prawna posiada uprawnienia w zakresie wydawania opinii dotyczących kwestii
etycznych związanych z nowymi technologiami, przy zastosowaniu procedury obejmującej
zaangażowane komisje (pkt 9 załącznika VII do Regulaminu).

W siódmej kadencji komisja skorzystała z tych kompetencji, zgłębiając kwestię nowych
technologii i etyki z myślą o opracowaniu opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy
w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do
przeszczepienia168, którą to opinię przedłożyła następnie Komisji Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Za opracowaniem tej opinii przez komisję stało w szczególności pragnienie poszanowania
różnych stanowisk i poglądów etycznych, jakie istnieją w państwach członkowskich, przy
jednoczesnym przyczynieniu się do poprawy sytuacji pacjentów potrzebujących
odpowiedniego narządu. Co się tyczy zgody dawców, komisja wezwała państwa
członkowskie do stworzenia systemów służących odnotowywaniu życzeń przekazania
narządów i powiadamiania o nich, a także zagwarantowania, aby takie życzenia traktowane
były priorytetowo. Aby rozwiązać problem zgody potencjalnych dawców, Komisja Prawna

167 2011/2308(INI). Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger.
168 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do
przeszczepienia.
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wezwała Komisję Europejską do zbadania – wraz z państwami członkowskimi,
zainteresowanymi stronami i Parlamentem Europejskim – możliwości stworzenia systemu,
dzięki któremu życzenia obywateli wyrażających zgodę na oddanie narządów po ich śmierci
byłyby uwzględniane w jak największej liczbie państw członkowskich. Ponadto Komisja
Prawna zaproponowała umocnienie praw do anonimowości dawców i biorców przy
zachowaniu możliwości identyfikacji koniecznej ze względów medycznych, poprzez
określenie, że dostęp do systemów pozwalających na identyfikację dawcy lub biorcy
powinien być maksymalnie ograniczony, a także poprzez nałożenie na państwa
członkowskie wymogu wprowadzenia kar za nieuprawniony dostęp do danych lub za
poszukiwania nieuzasadnione względami medycznymi. W szeregu poprawek dążono do
minimalizacji ryzyka handlu narządami i innych nieetycznych i nielegalnych działań przede
wszystkim poprzez wezwanie państw członkowskich do przyjęcia na siebie
odpowiedzialności i przedsięwzięcia niezbędnych środków na rzecz przeciwdziałania
handlowi narządami, zintensyfikowania współpracy pod auspicjami Europolu i Interpolu
oraz ograniczenia popytu na tego rodzaju nielegalną działalność poprzez skuteczne
promowanie dawstwa i zapewnienie rygorystycznych ram prawnych.

Komisja Prawna rozważała kwestię nowych technologii i etyki także w opinii przekazanej
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w kontekście wniosku dotyczącego
rozporządzenia ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji (2014–2020)169. Jako główną kwestię etyczną komisja wskazała
badania prowadzone z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych i
podjęła ten problem, dążąc do zwiększenia pewności prawa. Komisja Prawna wezwała do
wyłączenia badań naukowych, w których dochodzi do niszczenia ludzkich zarodków lub w
których wykorzystywane są ludzkie zarodkowe komórki macierzyste, z finansowania UE, co
oznaczałoby, że to do poszczególnych państw członkowskich należałoby podjęcie decyzji o
ewentualnym finansowaniu takich badań z ich własnych budżetów, zgodnie z zasadami
etycznymi tych państw.

Komisja Prawna przyjęła ponadto dwie opinie w sprawie sprawozdań z własnej inicjatywy
przedłożonych przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności: w sprawie komunikatu Komisji zatytułowanego: Plan działania
dotyczący dawstwa i przeszczepiania narządów (2009–2015): zacieśnianie współpracy
między państwami członkowskimi170 oraz w sprawie dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa
tkanek i komórek171. W odniesieniu do planu działania Komisji Europejskiej dotyczącego
dawstwa i przeszczepiania narządów Komisja Prawna wezwała Komisję Europejską do
sprawdzenia, czy rozbieżności między przepisami poszczególnych państw stanowią
przeszkodę dla dawstwa narządów, zwróciła się do państw członkowskich o
przeanalizowanie korzyści płynących z wdrożenia systemu dawstwa zakładającego
„domniemanie zgody” i położyła nacisk na znaczenie zwiększania świadomości
społeczeństwa. Podkreśliła ponadto potrzebę zacieśnienia współpracy między państwami
członkowskimi zarówno w odniesieniu do dawstwa i przeszczepiania narządów, jak i do

169 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii z dnia 18 września 2012 r. w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont
2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020).
170 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności z dnia 29 stycznia 2010 r. dotycząca sprawozdania w sprawie komunikatu Komisji
zatytułowanego „Plan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania organów (2009–2015): zacieśnianie
współpracy między państwami członkowskimi” (2009/2104(INI)).
171 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotycząca dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa tkanek
i komórek (2001/2193(INI)).



Komisja Prawna

71

przeciwdziałania handlowi narządami, potępiła to drugie zjawisko oraz komercyjne
podejście do przeszczepów i turystykę przeszczepową, stwierdzając przy tym, że takie
praktyki stanowią pogwałcenie zasad równości i sprawiedliwości oraz praw człowieka. W
opinii dotyczącej dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa tkanek i komórek komisja
zwróciła uwagę na potrzebę egzekwowania zasady etycznej, zgodnie z którą dawstwo tkanek
i komórek powinno mieć charakter nieodpłatny i dobrowolny, i wezwała państwa
członkowskie do przedstawienia wiążących przepisów w tym zakresie oraz do dopilnowania,
by wszelkie rekompensaty udzielane z tego tytułu były zgodne z zasadami etycznymi. Co
więcej, komisja opowiedziała się za ustanowieniem ogólnoeuropejskiej bazy danych i
ponownie zaapelowała do państw członkowskich o zbadanie wariantu zakładającego
domniemaną zgodę, a także o jednoczesne propagowanie deklaracji zgody.

W końcu, działając na podstawie swoich kompetencji w zakresie kwestii etycznych
związanych z nowymi technologiami, Komisja Prawna zorganizowała wraz z Komisją
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisją Rozwoju, we współpracy z Komisją
Petycji, wysłuchanie w sprawie drugiej w historii inicjatywy obywatelskiej pod hasłem
„Jeden z nas”. Autorzy tej inicjatywy dążą do wprowadzenia zakazu finansowania ze
środków UE działań, które obejmują niszczenie ludzkich zarodków, zwłaszcza w obszarach
badań naukowych, współpracy na rzecz rozwoju i zdrowia publicznego. W art. 11
rozporządzenia (UE) nr 211/2011172 przewidziano, że „organizatorom [inicjatywy
obywatelskiej] umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu
publicznym. Komisja i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłuchanie to zorganizowano
w Parlamencie Europejskim, w stosownych przypadkach z udziałem innych instytucji
i organów Unii, które zgłoszą chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na
właściwym szczeblu”. Ze złożonego charakteru tej kwestii wynikła konieczność
zaangażowania w organizację wysłuchania trzech komisji. Przedsięwzięcie to okazało się
szczególnym wyzwaniem ze względu na to, że okres trzech miesięcy od otrzymania
inicjatywy obywatelskiej, w którym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 211/2011 należało
zorganizować wysłuchanie, nie uwzględniał przerwy na wybory do Parlamentu. Na
organizację wysłuchania pozostało zatem tylko około miesiąca. Wysłuchanie zorganizowano
ostatecznie w dniu 10 kwietnia 2014 r., w ostatnim tygodniu posiedzeń komisji
odchodzącego Parlamentu. Kolejną sporną kwestią było to, czy podczas wysłuchania należy
zapoznać się ze stanowiskiem ekspertów. Zważywszy, że w rozporządzeniu zdefiniowano
wysłuchanie jako forum dla organizatorów inicjatywy i wymieniono szereg innych
uczestników, nie uwzględniając ekspertów, a także z uwagi na ograniczoną ilość dostępnego
czasu, w Parlamencie ostatecznie ustalono, by nie zapraszać ekspertów na wysłuchanie;
stanowisko to Komisja Prawna przyjęła na samym początku. Do tych kwestii trzeba będzie
jednak wrócić podczas organizacji kolejnych wysłuchań dotyczących inicjatyw
obywatelskich. Samo wysłuchanie spotkało się z dużym zainteresowaniem obywateli –
zarejestrowanych było 212 uczestników, a całe wydarzenie transmitowano w internecie. Do
końca maja Komisja miała przyjąć komunikat w sprawie prawnych i politycznych wniosków
dotyczących inicjatywy obywatelskiej i działań, jakie zamierza podjąć.

172 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).
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III. DZIAŁANIA HORYZONTALNE

1. Lepsze prawodawstwo

1.1. Informacje ogólne

Ta ważna kompetencja horyzontalna ma wiele nazw i charakteryzują ją liczne aspekty:
lepsze stanowienie prawa, inteligentne regulacje czy sprawność regulacyjna to tylko niektóre
z nich. Obejmuje ona wszystkie praktyczne i techniczne aspekty procedur ustawodawczych i
procesu kształtowania polityki od etapu opracowywania i oceny wniosków, poprzez
skuteczne i sprzyjające włączeniu społecznemu opracowywanie prawodawstwa oraz
wprowadzanie go w życie, aż po działania następcze i ocenę wyników. Głównym
założeniem jest usprawnienie procesów i procedur, a także zmniejszenie obciążeń z myślą o
stworzeniu otwartych i przejrzystych metod pracy, w których uwzględnianych jest tak wiele
różnych punktów widzenia, jak to możliwe, i które pozwalają na znajdowanie
zadowalających rozwiązań, zyskujących duże poparcie, bez marnotrawstwa czasu i zasobów.

Jako że w tym obszarze zawsze istnieje
możliwość ulepszeń, trwająca i przybierająca
coraz to inny obrót dyskusja na temat
równowagi instytucjonalnej przede wszystkim
między Parlamentem, Radą i Komisją – oraz
przesuwanie środka ciężkości zależnie od
politycznej i instytucjonalnej siły tych
podmiotów w danym okresie i danej
dziedzinie – to kwestie, które są stale
odzwierciedlane w aktualnej sytuacji w
zakresie lepszego prawodawstwa.

Na chwilę obecną najważniejszym
instrumentem jest Porozumienie
międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego
stanowienia prawa173. Porozumienie to
przyjęto w 2003 r., dlatego można je uważać za raczej nieaktualne w świetle bardzo
odmiennego stanu prawodawstwa, jaki obserwujemy obecnie, utworzonego w wyniku
wejścia w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r. i jego późniejszego wdrożenia. W odniesieniu
do tego obszaru jednym z najważniejszych celów Parlamentu w kadencji w latach 2014–
2019 może być zatem doprowadzenie do pomyślnego zakończenia negocjacji dotyczących
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, w
którym skonsolidowano by osiągnięcia ostatnich kadencji i porozumienia wówczas zawarte,
a także zapewniono uwzględnienie stanowiska Parlamentu w odniesieniu do różnych
nierozstrzygniętych dotychczas kwestii lepszego stanowienia prawa.

Komisja Prawna przyjmuje coroczne sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa;
przez ostatnie trzy lata sprawozdawcą zajmującym się tym tematem był Sajjad Karim174.

173 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
174 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa,
pomocniczości, proporcjonalności i inteligentnych regulacji (Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 87); rezolucja
Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 18. sprawozdania w sprawie lepszego
stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) (Dz.U. C 353 E z 3.12.2013,
s. 117); rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz

Sajjad Karim, ECR, UK, sprawozdawca w
sprawie lepszego prawodawstwa (sprawozdania
roczne)
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1.2. Program inteligentnych regulacji i sprawność regulacyjna
W konkluzjach prezydencji z wiosny 2007 r. wezwano Radę Europejską, państwa
członkowskie i instytucje UE do wdrożenia odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez przyspieszenie działania w dziedzinie
lepszych uregulowań prawnych, aby stworzyć bardziej dynamiczne otoczenie biznesowe.
Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso odpowiedział na to wezwanie w Założeniach
politycznych dla następnej Komisji z dnia 3 września 2009 r., sugerując przekształcenie
strategii lizbońskiej w strategię „UE 2020”. W założeniach tych położono nacisk na kwestię
konkurencyjności i mniejsze obciążenie administracyjne dzięki wprowadzeniu inteligentnych
regulacji, tak aby rynki służyły ludziom, z wyraźnym ukierunkowaniem na konsultacje
społeczne, oceny skutków, procedurę komitetową oraz uproszczenie obowiązującego
prawodawstwa.

Kwestię tę szerzej omówiono w komunikacie w sprawie inteligentnych regulacji w UE
(COM(2010) 543), w którym nakreślono środki, jakie Komisja zamierza przedsięwziąć, aby
zapewnić jakość regulacji w procesie kształtowania polityki od opracowania aktu prawnego
po jego ocenę i przegląd. Zaplanowano działania i inicjatywy na rzecz usprawnienia procesu
kształtowania polityki, w którym opracowywanie prawodawstwa opiera się na szeroko
zakrojonych konsultacjach i ocenach wpływu, jego wdrożenie podlega kontroli sprawności
ex-post, a nadrzędnym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych
oraz uproszczenie.

Działania następcze w stosunku do wspomnianego programu inteligentnych regulacji miały
zostać podjęte w 2012 r.; przyjęły one formę komunikatu Komisji w sprawie sprawności
regulacyjnej w UE (COM(2012) 746), w którym zasugerowano przede wszystkim
uruchomienie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), pozwalającego na
wykrycie obciążeń, niespójności, luk i nieskutecznych środków. Za pośrednictwem
programu REFIT Komisja miała określać, oceniać i przyjmować inicjatywy oraz
monitorować ich wdrażanie, co miało doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów
regulacyjnych lub do uproszczenia. REFIT miał również obejmować działania następcze
związane z programem ograniczania obciążeń administracyjnych (ABR), który miał na celu
zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw wynikających z prawodawstwa UE o 25% do
2012 r.

1.3. Lepsze prawodawstwo w przyszłości
Rozdział negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(T-TIP) odnoszący się do spójności regulacyjnej jest bardzo aktualny nie tylko ze względu
na obecne zwiększenie tempa negocjacji w tym zakresie, konsultacje i dyskusje na temat
rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem czy program Parlamentu na rzecz
lepszego prawodawstwa, lecz przede wszystkim w kontekście sprawozdania Sajjada Karima
w sprawie lepszego stanowienia prawa i sprawności regulacyjnej (które stanowi kontynuację
sprawozdania Angeliki Niebler w sprawie gwarantowania niezależnych ocen wpływu),
sprawozdania Evy Lichtenberger w sprawie kontroli stosowania prawa UE, sprawozdań
Józsefa Szájera w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych oraz sprawozdania
Luigiego Berlinguera w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania
administracyjnego w Unii Europejskiej, przy czym wszystkie z wymienionych sprawozdań
stwarzają pole do rozważań podczas dyskusji dotyczących regulacyjnych aspektów T-TIP.

pomocniczości i proporcjonalności – 19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.
(P7_TA(2014)0061, dotychczas nieopublikowane w Dz.U.).
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W nadchodzącej kadencji kwestie te z pewnością będą bardzo istotnymi pozycjami w
porządku obrad.

1.4. Pomocniczość
W traktacie lizbońskim umocniono rolę parlamentów narodowych państw członkowskich w
strukturze instytucjonalnej i prawnej Unii. W myśl art. 2 protokołu nr 1 załączonego do
TFUE wszystkie wnioski ustawodawcze są przekazywane parlamentom narodowym,
natomiast w protokole nr 2 przewidziano mechanizm pozwalający parlamentom narodowym
na ponowną analizę proponowanych przepisów, które nie należą do wyłącznych kompetencji
Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 6 tego protokołu parlamenty narodowe, a w przypadku
parlamentów dwuizbowych każda izba parlamentu narodowego, mogą wydać „uzasadnioną
opinię”, jeżeli uważają, że projekt unijnego aktu ustawodawczego UE nie jest zgodny z
zasadą pomocniczości. W takiej sytuacji parlament narodowy lub jedna z jego izb przesyła
swoją opinię w formie pisemnej przewodniczącym Parlamentu, Rady i Komisji w terminie
ośmiu tygodniu od daty przekazania ostatniej wersji językowej danego projektu aktu
ustawodawczego. Przewidziano dwie procedury, mianowicie „żółtej” i „pomarańczowej”
kartki (zobowiązania dotyczące pomarańczowej kartki są bardziej rygorystyczne),
prowadzące do obowiązkowego przeprowadzenia przez autora, którym w większości
przypadków jest Komisja, ponownej analizy wniosku ustawodawczego, jeżeli liczba
otrzymanych uzasadnionych opinii przekracza progi ustalone dla zastosowania
wspomnianych procedur175.

W myśl art. 38a ust. 3 Regulaminu wszystkie uzasadnione opinie odsyłane są do komisji
właściwej lub komisji właściwych dla danego projektu aktu ustawodawczego oraz
przekazywane tytułem informacji „komisji właściwej w kwestii przestrzegania zasady
pomocniczości”, czyli Komisji Prawnej. W dniu 14 grudnia 2010 r. Konferencja
Przewodniczących Komisji zatwierdziła pewne zasady przewodnie służące zapewnieniu
odpowiedniego postępowania z uzasadnionymi opiniami parlamentów narodowych na
szczeblu komisji. Wszystkie uzasadnione opinie są zatem tłumaczone na wszystkie języki
urzędowe176 i muszą być przekazane członkom właściwych komisji, a także ujęte w
odpowiednich dokumentach i wymienione w rezolucji ustawodawczej w sprawie danego
wniosku. Co się tyczy poszanowania terminu ośmiu tygodni, w którym parlamenty narodowe
mogą zgłaszać uzasadnione opinie, komisja prowadząca w Parlamencie Europejskim nie
może poddać wniosku pod głosowanie przed upływem tego terminu.

Rola komisji

W odniesieniu do uzasadnionych opinii parlamentów narodowych Komisja Prawna ma w
istocie dwie odrębne funkcje. Przede wszystkim komisja sprawdza, czy opinie te są w rzeczy
samej „uzasadnionymi opiniami” i czy zostały przekazane w odpowiednim terminie, i na tej
podstawie podejmuje decyzję o tym, które z nich należy przetłumaczyć. W większości
przekazywanych dokumentów parlamenty narodowe nie podnoszą bowiem kwestii

175 Procedura „żółtej kartki” uruchamiana jest w sytuacji, gdy jedna trzecia głosów parlamentów narodowych to
głosy przeciw wnioskowi, przy czym w przypadku kwestii związanych ze sprawami wewnętrznymi lub
wymiarem sprawiedliwości wymagana jest jedna czwarta głosów. W przypadku „pomarańczowej kartki”
wymagana jest zwykła większość głosów wszystkich parlamentów narodowych. Każdy parlament narodowy
może w ramach procedury oddać dwa głosy, przy czym w przypadku parlamentów dwuizbowych następuje
podział tych głosów między izby.
176 Z wyjątkiem maltańskiego i irlandzkiego. Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE, która tłumaczy
wszystkie uzasadnione opinie otrzymane od parlamentów narodowych na inne języki urzędowe UE. Komisja
Europejska podjęła decyzję o tym, by nie tłumaczyć uzasadnionych opinii na wszystkie języki robocze,
przynajmniej do chwili gdy osiągnięte zostaną progi zastosowania procedury żółtej i pomarańczowej kartki.
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związanych z nieprzestrzeganiem zasady pomocniczości, a zasadniczo przedstawiają swój
polityczny punkt widzenia w odniesieniu do przedmiotu wniosku. Opinie te sporządzane są
w języku urzędowym danego państwa członkowskiego, natomiast uzasadnione opinie muszą
podlegać tłumaczeniu, tak aby Parlament Europejski mógł je uwzględnić zgodnie z
protokołem nr 2177. Inne rodzaje uwag otrzymanych od parlamentów narodowych są jednak
przekazywane odpowiednim komisjom w językach, w jakich zostały sporządzone.

Ponadto Komisja Prawna odpowiada za sporządzanie rocznego sprawozdania w sprawie
pomocniczości, które w myśl art. 9 protokołu nr 2 Komisja Europejska ma obowiązek
przedłożyć Radzie Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i parlamentom
narodowym. W siódmej kadencji Komisja Prawna zawarła swoje opinie na temat rocznych
sprawozdań w sprawie pomocniczości w sprawozdaniach w sprawie lepszego stanowienia
prawa.

Otrzymane uzasadnione opinie

Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego komisja poddała weryfikacji blisko 300
uzasadnionych opinii otrzymanych przez Parlament Europejski178. Opinie te dotyczyły wielu
dziedzin polityki, od rolnictwa, transportu179, środowiska180 i zdrowia181 aż po politykę
społeczną182, kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych183, usługi
finansowe184, telekomunikację185 i prawa własności intelektualnej186. Zastrzeżenia zgłoszone
177 Zgodnie z art. 7 ust. 1 protokołu nr 2 Parlament Europejski uwzględnia „uzasadnione opinie wydane przez
parlamenty narodowe lub izbę parlamentu narodowego”.
178 Parlamentom narodowym przekazano do analizy 472 projekty aktów ustawodawczych zgodnie z protokołem
nr 2 do Traktatu z Lizbony. Wśród nich znalazło się 468 wniosków Komisji, a cztery pozostałe sporządzono z
inicjatywy Rady. Do maja 2014 r. w związku z tymi wnioskami Parlament Europejski otrzymał łącznie 1 723
odpowiedzi parlamentów narodowych. Spośród nich 282 stanowiło uzasadnione opinie, zaś pozostałych 1 441
było uwagami.
179 Zob. na przykład wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów
pasażerskich (COM(2013) 28), który stanowił przedmiot sześciu uzasadnionych opinii: austriackiego
Bundesratu, parlamentu Luksemburga, parlamentu Szwecji, niderlandzkich Tweede Kamer i Eerste Kamer oraz
parlamentu Litwy.
180 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów
genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w
Unii (COM(2012) 576), który stanowił przedmiot trzech uzasadnionych opinii, otrzymanych od włoskiego
Senatu, parlamentu Szwecji i francuskiego Senatu, dotyczył w rzeczywistości – oprócz środowiska –
współpracy na rzecz rozwoju.
181 Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i
sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM)(2012) 788) dotyczyło osiem uzasadnionych
opinii: od parlamentu Szwecji, włoskiej Izby Deputowanych, włoskiego Senatu, czeskiej Izby Deputowanych,
parlamentu Grecji, parlamentu Portugalii, rumuńskiej Izby Deputowanych i parlamentu Danii.
182 W odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (COM(2012) 617) przekazano cztery uzasadnione
opinie: od parlamentu Szwecji, niemieckiego Bundestagu, a także od Izby Gmin i Izby Lordów.
183 Najwięcej uwagi przyciągnął wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury
Europejskiej (COM(2013) 534), w związku z którym uruchomiono procedurę żółtej kartki (zob. poniżej).
184 Na przykład w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2011) 452)
uzasadnione opinie przekazały: parlament Szwecji, francuski Senat i Izba Gmin.
185 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (COM(2013) 147) – pięć
uzasadnionych opinii otrzymanych od Izby Gmin i Izby Lordów, rumuńskiej Izby Deputowanych,
niderlandzkiej Tweede Kamer i parlamentu Szwecji.
186 W odniesieniu do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych
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przez parlamenty narodowe w stosunku do danego wniosku znacznie się oczywiście różnią
w zależności od sektora, którego dokument dotyczy, a także od treści i formy wniosku.
Mimo to możliwe jest wyróżnienie kilku wspólnych aspektów. Tak więc w wielu
uzasadnionych opiniach podnoszono argument, że dany akt powinien mieć formę dyrektywy,
a nie rozporządzenia, jak proponowała Komisja187. Kolejną, może nawet bardziej znamienną
cechą licznych uzasadnionych opinii są zastrzeżenia wobec tego, co wiele parlamentów
uważa za niewłaściwe wykorzystanie aktów delegowanych we wnioskach Komisji188.

W 2012 r. po raz pierwszy od wejścia w życie Traktatu z Lizbony uruchomiono procedurę
„żółtej kartki” wobec wniosku Komisji. W dniu 21 marca 2012 r. Komisja przedłożyła
wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania
działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
Wniosek ten często określa się jako wniosek w sprawie rozporządzenia „Monti II”, jako że
stanowił odpowiedź na zalecenia byłego komisarza Maria Montiego. Komisja Europejska
przedstawiła wniosek w odpowiedzi na dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości w sprawach
Viking-Line i Laval189. Podstawę prawną wniosku stanowił art. 352 TFUE, tj. tak zwana
klauzula elastyczności.

Do dnia 22 maja 2012 r., czyli do chwili upłynięcia terminu na przekazanie przez parlamenty
narodowe odpowiedzi, wniosek Komisji stał się przedmiotem 12 uzasadnionych opinii190.
Najważniejsze obawy parlamentów narodowych dotyczyły m.in. słuszności podstawy
prawnej, ewentualnego niekorzystnego wpływu na model stosunków pracy w państwach
członkowskich, aspektów krajowego prawa pracy oraz niewystarczającego uzasadnienia
konieczności i celów działania na szczeblu UE. Łącznie uzasadnione opinie stanowiły 19
głosów spośród ogółu 54 głosów przyznanych parlamentom narodowym, czyli ponad jedną
trzecią. Zgodnie z Traktatem z Lizbony Komisja była więc zobowiązana dokonać przeglądu
swojego wniosku i postanowić o jego podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu.

W dniu 10 lipca 2012 r. Komisja Prawna zorganizowała wymianę poglądów na temat
podstawy prawnej i procedury żółtej kartki, która to wymiana opierała się na notatkach

dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji
na rynku wewnętrznym przekazano cztery uzasadnione opinie: od polskiego Sejmu, parlamentu Szwecji,
francuskiego Senatu i parlamentu Luksemburga.
187 Zob. na przykład uzasadnioną opinię wydaną przez parlament Szwecji w związku z wnioskiem dotyczącym
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług
portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013) 296) i uzasadnioną opinię otrzymaną od Izby
Gmin w związku z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej
(COM(2013) 147).
188 W uzasadnionej opinii otrzymanej od włoskiego Senatu w związku z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu
zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do
Unii (COM(2014) 5) stwierdzono: „mając na uwadze, że wniosek dotyczący rozporządzenia zakłada
przekazanie licznych uprawnień Komisji Europejskiej oraz że późniejsze akty prawne, nie będąc aktami
ustawodawczymi, pozostają poza kontrolą parlamentów narodowych w odniesieniu do zastosowania zasady
pomocniczości”, natomiast na przykład w uzasadnionej opinii francuskiego Senatu odnoszącej się do wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych
zwiększających odporność instytucji kredytowych UE (COM(2014) 43) zgłoszono wyraźne zastrzeżenia
zarówno w związku z liczbą aktów delegowanych zaproponowanych przez Komisję, jak i z ich zakresem.
189 Wyrok z 2007 r. w sprawie C-438/05 International Transport Workers’ Federation i Finnish Seamen’s
Union przeciwko Viking Line ABP i OÜ Viking Line Eesti, Zb.Orz. s. I-10779, i wyrok z 2007 r. w sprawie C-
341/05 Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska
Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan i Svenska Elektrikerförbundet, Zb.Orz. s. I-11767.
190 Uzasadnione opinie przekazały: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy,
Portugalia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.
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opracowanych przez sprawozdawców właściwych dla kwestii podstawy prawnej (Axela
Vossa) i pomocniczości (Sajjada Karima). W dniu 12 września 2012 r. Komisja Europejska
postanowiła wycofać wniosek, jednak nie z uwagi na brak zgodności z zasadą
pomocniczości, lecz ponieważ doszła do wniosku, że nie zdoła „zdobyć poparcia
politycznego w Parlamencie i Radzie niezbędnego do przyjęcia wniosku”.

Procedurę żółtej kartki uruchomiono po raz drugi w 2013 r. w związku z wnioskiem
dotyczącym rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej191. Od izb lub
parlamentów narodowych otrzymano wówczas 13 uzasadnionych opinii192. Uzasadnione
opinie złożyło 18 z 56 uprawnionych do głosu, co oznaczało przekroczenie progu jednej
czwartej głosów wymaganego do odrzucenia projektów aktów ustawodawczych w dziedzinie
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na podstawie art. 76 TFUE. W tych
uzasadnionych opiniach zgłoszono szereg zastrzeżeń wobec wniosku, w tym brak
wystarczającego uzasadnienia wartości dodanej wynikającej z ustanowienia Prokuratury
Europejskiej w kontekście wyników osiąganych przez systemy sądowe państw
członkowskich; przekonanie, że „ponadnarodowy model” Prokuratury Europejskiej w
sposób nieproporcjonalny ograniczałby obecną suwerenność państw członkowskich w
dziedzinie prawa karnego, oraz przekonanie o słuszności umacniania istniejących form
współpracy, takich jak OLAF, lub wprowadzania środków zapobiegawczych na etapie
stosowania środków unijnych.

W dniu 26 listopada komisja odbyła wymianę poglądów w sprawie procedury żółtej kartki,
przy czym podstawę tej wymiany stanowiła prezentacja sprawozdawcy w sprawie
pomocniczości, Sajjada Karima. W dniu 27 listopada 2013 r. Komisja opublikowała
komunikat przedstawiający analizę uzasadnionych opinii193, z której wynikało, że wniosek
jest zgodny z zasadą pomocniczości. W związku z powyższym Komisja uznała, że nie ma
potrzeby wycofania ani zmiany wniosku i że z tego względu zostanie on podtrzymany, przy
czym jednak dodała, że w procesie ustawodawczym uwzględni przekazane uzasadnione
opinie. Odpowiedź Komisji Europejskiej na żółtą kartkę była przedmiotem dyskusji w
Komisji Prawnej, która miała miejsce podczas posiedzenia z dnia 16 grudnia 2013 r. w
kontekście wymiany poglądów na temat opinii Komisji Prawnej dotyczącej tego wniosku
(sprawozdawczyni: Evelyn Regner), przyjętej w dniu 11 lutego 2014 r.194.

Jako że procedura kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe stała się
częścią struktury instytucjonalnej UE dopiero w 2009 r., można uznać, że siódma kadencja
do pewnego stopnia była dla wszystkich zainteresowanych podmiotów czasem na naukę.
Podczas gdy Parlament jako instytucja dążył do wyraźniejszego podkreślania znaczenia i
pozycji uzasadnionych opinii poprzez wprowadzenie ulepszonych procedur ich
rozpatrywania pod względem technicznym i administracyjnym, Komisja Prawna w
przyszłości będzie miała szansę usprawnić swoją reakcję na uzasadnione opinie. Na przykład
usprawniony dostęp do wideokonferencji mógłby zapewnić sposobność do współpracy z
parlamentami narodowymi, w przypadkach gdy komisja uzna, że uzasadnione opinie

191 COM(2013) 534.
192 Otrzymane od czeskiego Senatu, niderlandzkich Tweede Kamer i Eerste Kamer, Izby Gmin i Izby Lordów,
parlamentu Irlandii, parlamentu Węgier, rumuńskiej Izby Deputowanych, słoweńskiego Zgromadzenia
Narodowego, francuskiego Senatu, parlamentu Cypru, parlamentu Szwecji i parlamentu Malty. Uzasadnione
opinie złożyło 18 z 56 uprawnionych do głosu, co oznaczało przekroczenie progu jednej trzeciej głosów
wymaganego do odrzucenia projektów aktów ustawodawczych w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości na podstawie art. 76 TFUE.
193 COM(2013) 851.
194 Opinia Komisji Prawnej dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej
((COM(2013) 534 – C7-0000/2014 – 2013/0255(APP)).
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podnoszą kwestie, które uzasadniałyby rozpoczęcie wspólnej debaty z posłami do odnośnych
parlamentów narodowych. Ponadto sugestie i zalecenia przedstawione przez komisję w
sprawozdaniach w sprawie pomocniczości mogłyby stanowić koncepcje do dalszego
rozwinięcia podczas ósmej kadencji.

Sprawozdania roczne

W myśl art. 9 protokołu nr 2 Komisja przedkłada co roku Radzie Europejskiej, Parlamentowi
Europejskiemu, Radzie i parlamentom narodowym sprawozdanie w sprawie stosowania
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. To sprawozdanie roczne musi być również przekazywane
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

W pierwszym sprawozdaniu rocznym przyjętym przez komisję po wejściu w życie Traktatu
z Lizbony sprawozdawczyni Lidia Joanna Geringer de Oedenberg podkreśliła, że zasady
pomocniczości i proporcjonalności stanowią podstawowy wymóg przewidziany w prawie
pierwotnym oraz że ich poprawne stosowanie powinno pomóc zagwarantować, by
europejskie prawo odpowiadało oczekiwaniom obywateli. Sprawozdawczyni zwróciła też
szczególną uwagę na to, że dzięki Traktatowi z Lizbony doszło do znacznego zwiększenia
roli parlamentów narodowych w odniesieniu do zasady pomocniczości, i wyraziła nadzieję,
że w niedalekiej przyszłości parlamenty narodowe będą zachęcane do współpracy i do
korzystania z nowych możliwości195.

Parlament zgodził się z większością opinii komisji i stwierdził w rezolucji, że „poprawne
stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności jest niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania Unii Europejskiej oraz właściwego dopasowania działalności jej instytucji
do oczekiwań jej obywateli, przedsiębiorców działających na jednolitym rynku oraz
administracji krajowych i lokalnych, a także do zagwarantowania, że decyzje będą
podejmowane jak najbliżej obywateli”196.

W kolejnym sprawozdaniu, które obejmowało 2009 r., sprawozdawca Sajjad Karim
zauważył, że do chwili opracowania sprawozdania do Parlamentu Europejskiego trafiło
przeszło 300 opinii parlamentów narodowych. Sprawozdawca wskazał na potrzebę
prowadzenia dalszych prac nad poszczególnymi aspektami sposobu rozpatrywania
uzasadnionych opinii i uwag, z myślą o zapewnieniu skutecznego funkcjonowania systemów
działających w Parlamencie w celu dostosowania się do wspomnianej zmiany oraz wykrycia
wszelkich niedociągnięć i zaproponowania usprawnień197.

W rezolucji Parlamentu odnoszącej się do sprawozdania z zadowoleniem przyjęto „większe
włączenie parlamentów państw członkowskich w proces tworzenia prawa europejskiego, a
szczególnie w proces kontroli zgodności propozycji legislacyjnych z zasadą pomocniczości”.
Zaznaczono ponadto, że „w kontekście stosowania instrumentów w zakresie kar i skarg
z tytułu zasady pomocniczości” nie spełniono „materialnych kryteriów stanowiących
podstawę do stwierdzenia naruszenia zasady pomocniczości” i z tego względu podkreślono
„konieczność materialnej konkretyzacji odnośnych zasad na szczeblu UE”. W rezolucji
dodano, że „parlamenty państw członkowskich będą mogły lepiej wypełniać wynikające z
traktatu obowiązki w zakresie kontroli zgodności wniosków ustawodawczych z zasadami
pomocniczości i proporcjonalności, jeżeli Komisja ze swej strony będzie w pełni

195 Zob. uzasadnienie do projektu sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa – 15. sprawozdanie
roczne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości
i proporcjonalności (2009/2142(INI)).
196 P7_TA(2010)0311, przyjęta w dniu 9 września 2010 r.
197 Zob. uzasadnienie do projektu sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa, pomocniczości,
proporcjonalności i inteligentnych regulacji (2011/2029(INI)).
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wywiązywać się z wynikającego z art. 5 Protokołu w sprawie stosowania zasad
pomocniczości i proporcjonalności obowiązku szczegółowego i przejrzystego uzasadniania
swoich decyzji”198.

Sajjad Karim pełnił także funkcję sprawozdawcy w odniesieniu do kolejnego rocznego
sprawozdania komisji, w którym zauważył, że „krytyka ze strony Rady ds. Oceny Skutków
dotycząca uwzględnienia zasady pomocniczości była również wyrażana przez liczne
parlamenty krajowe w opiniach zgłaszanych w ramach mechanizmu kontroli zasady
pomocniczości wprowadzonego na mocy Traktatu z Lizbony”199.

Kwestie te poruszono także w rezolucji przyjętej podczas posiedzenia plenarnego, w której
zaproponowano „przeprowadzenie oceny w celu określenia, czy istnieje konieczność
ustanowienia na szczeblu UE właściwych kryteriów oceny zgodności z zasadami
pomocniczości i proporcjonalności”, i uznano, że „określone w traktatach terminy dla
parlamentów narodowych na przeprowadzenie kontroli zasady pomocniczości powinny być
poddawane przeglądowi w celu określenia, czy są wystarczające”. Ponadto w rezolucji
zaproponowano, „aby PE, Komisja i przedstawiciele parlamentów krajowych zbadali, w jaki
sposób można usunąć wszelkie przeszkody utrudniające parlamentom krajowym udział w
mechanizmie kontroli zasady pomocniczości”. W szczególności wezwano Komisję „do
udoskonalenia i unormowania oświadczeń, które zawierają uzasadnienie jej inicjatyw
ustawodawczych w oparciu o zasadę pomocniczości”200.

Podejmując kwestię udziału państw członkowskich w mechanizmie pomocniczości, w
ostatnim sprawozdaniu rocznym przyjętym w siódmej kadencji sprawozdawca stwierdził, że
„potrzebna jest szerzej zakrojona dyskusja w sprawie zmiany uprawnień parlamentów
narodowych, która miałaby służyć tworzeniu zachęt do sprawowania kontroli ze skutkami na
szczeblu europejskim, mając na uwadze, że presja na czas i zasoby, z którą mierzą się
parlamenty narodowe, kiedy zajmują się projektami ustawodawczymi, przyczynia się do
deficytu demokratycznego w UE”. Sprawozdawca dodał jednak, że „[c]hociaż taka dyskusja
powinna być elementem bieżącej debaty ogólnej na temat kolejnych etapów projektu
integracji europejskiej, wiele praktycznych usprawnień krajowego procesu kontroli
parlamentarnej można wdrożyć już dziś, na przykład w obszarze rozpowszechniania
informacji, opracowania wytycznych i wyznaczenia kryteriów sporządzania uzasadnionej
opinii”201.

W przyjętej rezolucji uznano między innymi, że „mechanizm kontroli zasady pomocniczości
musi zostać opracowany i być stosowany jako ważne narzędzie współpracy między
instytucjami europejskimi a instytucjami krajowymi”, i z zadowoleniem stwierdzono, że ten
instrument jest stosowany w praktyce jako środek komunikacji i dialogu w ramach
współpracy między poszczególnymi instytucjonalnymi szczeblami wielopoziomowego
systemu europejskiego. Z niepokojem zauważono, „że w niektórych uzasadnionych opiniach
parlamenty narodowe podkreślały to, że w wielu wnioskach ustawodawczych Komisji
brakuje uzasadnienia dotyczącego zasady pomocniczości lub jest ono niewystarczające”, i
zalecono „zbadanie przyczyn tak niewielkiej liczby formalnych uzasadnionych opinii
parlamentów narodowych i znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wynika to z
powszechnego przestrzegania zasady pomocniczości, czy też z tego, że parlamenty

198 P7_TA(2011)0381, przyjęta w dniu 14 września 2011 r.
199 Projekt sprawozdania w sprawie 18. sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie
zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) (2011/2276(INI)).
200 P7_TA(2012)0340, przyjęta w dniu 13 września 2012 r.
201 Zob. projekt sprawozdania w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności –
19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r. (2013/2077(INI)), sprawozdawca Sajjad
Karim.
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narodowe nie są w stanie zastosować tej zasady z uwagi na niedostateczne środki lub zbyt
krótkie terminy”202.

2. Stosowanie prawa wspólnotowego

2.1. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa wspólnotowego

Wstęp
W myśl art. 4 TUE podstawowym obowiązkiem państw członkowskich jest zapewnienie
poprawnego stosowania prawa UE. W art. 17 ust. 1 TUE ustanowiono rolę Komisji jako
strażniczki traktatów, w związku z czym Komisja odpowiada za zapewnienie stosowania
prawa UE. Art. 258 i 260 TFUE dotyczą uprawnień Komisji do wszczynania postępowań w
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwom
członkowskim, które nie przestrzegają prawa UE. W art. 258 TFUE mowa jest o procedurze
ustalania, że doszło do uchybienia, w stosownych przypadkach poprzez sprawę wniesioną
przez Komisję przeciwko państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości,
natomiast w art. 260 TFUE określono procedurę, w ramach której Komisja może zwrócić się
do Trybunału o nakazanie państwu członkowskiemu uchybiającemu swoim zobowiązaniom
zapłacenie kary.

Zmiany wprowadzone w Traktacie z Lizbony

W Traktacie z Lizbony dodano do art. 260 TFUE dwa nowe elementy: Komisja, wnosząc
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 258 TFUE, może bezpośrednio zwrócić
się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na państwo członkowskie sankcji
finansowych za opóźnienie w transpozycji dyrektywy przyjętej w ramach procedury
ustawodawczej. Uproszczeniu uległa zatem procedura, zgodnie z którą wymagane było
ponowne zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 260
ust. 2 TFUE o nałożenie kar po wydaniu pierwszego orzeczenia na mocy art. 258.

Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE

Komisja Europejska publikuje roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE przez
państwa członkowskie, dotyczące także postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego i innych środków przedsięwziętych z myślą o położeniu kresu
uchybieniom i zapobieżeniu ich występowaniu. Przeprowadzana przez Komisję Prawną
analiza kontroli stosowania prawa wspólnotowego dokonanej przez Komisję Europejską
także ma zatem charakter coroczny i opiera się na sprawozdaniu Komisji Europejskiej za
poprzedni rok. Pośród zasad, na których opiera się to działanie, wymienić można
przekonanie, że prawdziwe obywatelstwo Unii i równe warunki działania dla
przedsiębiorstw rodzą konieczność poprawnego stosowania prawa UE w państwach
członkowskich i przez te państwa, a prawidłowe i sprawne wdrożenie prawa UE stanowi
integralny i nieodzowny element „lepszego prawodawstwa”. Sprawozdawczynią komisji w
odniesieniu do wszystkich powyższych sprawozdań rocznych była w siódmej kadencji Eva
Lichtenberger.

202 P7_TA(2014)0061, przyjęta w dniu 4 lutego 2014 r.
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26. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2008 r.)203

W sprawozdaniu zawarto ocenę kontroli stosowania prawa
Unii Europejskiej przeprowadzonej przez Komisję w
2008 r.204. Głównym przedmiotem analizy było opracowane
przez Komisję „Sprawozdanie z oceny systemu EU Pilot”, w
którym Komisja wysunęła propozycję dokonania oceny
wyników projektu „EU Pilot” po 22 miesiącach jego
funkcjonowania. Komisja Prawna poruszyła także pewne
istotne kwestie dotyczące funkcjonowania systemu EU Pilot,
który zasadniczo służy unikaniu wszczynania formalnych
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego poprzez nieoficjalną komunikację z
państwami członkowskimi.

Komisja Prawna położyła ponadto nacisk na rolę obywateli w
zapewnianiu przestrzegania prawa Unii w państwach
członkowskich i wyraziła zaniepokojenie faktem, że w
kontekście systemu EU Pilot obywatelom nie są
przekazywane informacje, a ponadto zwróciła się do Komisji
Europejskiej o przedstawienie odpowiednich danych, aby
umożliwić dokonanie analizy wartości dodanej, jaką wnosi
system EU Pilot do obecnego procesu zajmowania się
uchybieniami. Ponadto Komisja Prawna wezwała Komisję
Europejską do zaproponowania „kodeksu proceduralnego” w
zakresie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w
oparciu o nową podstawę prawną, jaką jest art. 298 TFUE, aby egzekwować prawa
obywateli i przejrzystość.

27. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2009 r.)205

W sprawozdaniu tym Komisja Prawna zwróciła szczególną uwagę na to, że Komisja
Europejska zamierzała dokonać przeglądu swojej ogólnej polityki rejestracji skarg i
związków ze skarżącymi w świetle doświadczenia z nowymi metodami, które obecnie są
testowane206, i wyraziła zaniepokojenie faktem, że Komisja Europejska zrezygnowała z
korzystania z postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
jako istotnego narzędzia, pozwalającego zagwarantować, że państwa członkowskie stosują
prawo Unii w sposób terminowy i poprawny.

Komisja Prawna podkreśliła w szczególności potrzebę rejestrowania wszystkich
otrzymanych skarg w sposób spójny. Zaapelowała, aby w przypadku postępowania w
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja Europejska nie
stosowała instrumentów prawa miękkiego, ale zaproponowała rozporządzenie, dzięki
któremu Parlament w roli współprawodawcy będzie mógł w pełni uczestniczyć w tym
niezwykle ważnym wymiarze porządku prawnego UE. Komisja Prawna z zadowoleniem

203 A7-9999/2010. Zob. także rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 26. sprawozdania rocznego z
kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2008), T7-0437/2010, przyjęta w dniu 25 listopada 2010 r.
204 26. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2008) z dnia 15 grudnia
2009 r., COM(2009) 675 wersja ostateczna.
205 A7-0249/2011. Zob. także rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 27. sprawozdania rocznego z
kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2009), T7-0377/2011, przyjęta w dniu 14 września 2011 r.
206 27. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2009) z dnia 1 października 2010 r.,

COM(2010) 538 wersja ostateczna.

Eva Lichtenberger,
Verts/ALE, AT, była
sprawozdawczynią komisji w
odniesieniu do wszystkich
sprawozdań rocznych w
siódmej kadencji.
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przyjęła nowy element zawarty w art. 260 TFUE, który umożliwia Komisji Europejskiej
wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie sankcji finansowych na państwo
członkowskie za opóźnienie w transpozycji dyrektywy przy wnoszeniu sprawy do Trybunału
Sprawiedliwości na mocy art. 258 TFUE, i uznała, że Komisja Europejska powinna
korzystać z tej możliwości, aby zagwarantować, by państwa członkowskie transponowały
prawodawstwo Unii w sposób terminowy i poprawny.

28. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2010 r.)207

Oprócz 28. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej za rok
2010208 Komisja Prawna poddała także analizie dwa powiązane komunikaty Komisji
Europejskiej: drugie sprawozdanie Komisji z oceny projektu „EU Pilot”209 i komunikat w
sprawie aktualizacji zasad postępowania w stosunkach ze skarżącymi w przedmiocie
stosowania prawa unijnego210. Komisja Prawna powtórzyła swój pogląd, zgodnie z którym w
postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja
Europejska zamiast stosować instrumenty prawa miękkiego powinna proponować
rozporządzenie zgodnie z art. 298 TFUE. W rozporządzeniu należałoby określić różne
aspekty postępowania w sprawie uchybienia i postępowania na etapie poprzedzającym
wszczęcie tej procedury, w tym powiadomienia, obowiązujące terminy, prawo bycia
wysłuchanym, obowiązek podania przyczyn, a także prawo dostępu każdej osoby do
dokumentacji dotyczącej jej osoby, celem wzmocnienia praw obywateli i zagwarantowania
przejrzystości.

Mając na uwadze istotną rolę sądów krajowych w stosowaniu prawa UE, Komisja Prawna
podkreśliła potrzebę wzmożenia starań i zwiększenia koordynacji szkoleń dla pracowników
wymiaru sprawiedliwości – sędziów krajowych, prawników praktyków, urzędników i
urzędników służby cywilnej w administracji krajowej – aby w pełni sprostać idei Unii
opartej na praworządności.

29. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.)211

Zważywszy, że jak wynika z rocznego sprawozdania212, Komisja Europejska zmniejszyła
liczbę nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
wszczynanych w ostatnich latach (w 2009 r. wszczęto 2 900 postępowań, w 2010 r. było to
2 100 postępowań, natomiast w 2011 r. – 1 775), a w rocznym sprawozdaniu wykazano, że
od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby przypadków uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego z powodu opóźnień w transpozycji (1 185 w 2011 r., 855 w 2010 r.,
531 w 2009 r.), Komisja Prawna wyraziła pogląd, że statystyki nie są dokładnym
odzwierciedleniem rzeczywistego wskaźnika braku zgodności z prawem UE, dotyczą
jedynie najpoważniejszych naruszeń lub skarg osób indywidualnych lub podmiotów o
największej sile przebicia.

207 A7-0330/2012. Zob. także rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 28. sprawozdania rocznego z
kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2010), T7-0442/2010, przyjęta w dniu 21 listopada 2012 r.
208 28. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2010) z dnia 29 września 2011 r.
COM(2011) 588 wersja ostateczna.
209 Drugie sprawozdanie Komisji z oceny projektu „EU Pilot” (SEC(2011)1626).
210 Komunikat w sprawie postępowania w stosunkach ze skarżącymi w przedmiocie stosowania prawa unijnego
(COM(2012) 154).
211 A7-0055/2014. Zob. także rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 29. sprawozdania rocznego z
kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2011), T7-0051/2014, przyjęta w dniu 4 lutego 2014 r.
212 Sprawozdanie Komisji, 29. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2011) (
29. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.), COM(2012) 714 final, s. 2–3).
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Z ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie Komisji Prawnej wynika, że Komisja Europejska
„nie dysponuje ani polityką, ani zasobami do systematycznego identyfikowania i
egzekwowania wszystkich przypadków niewdrożenia prawa UE”213. Komisja Prawna
wezwała zatem Komisję Europejską do uczynienia zgodności z prawem UE rzeczywistym
priorytetem politycznym realizowanym w bliskiej współpracy z Parlamentem i podkreśliła,
że Parlament ma obowiązek politycznego rozliczania Komisji Europejskiej i – jako
współprawodawca – upewniania się, że otrzymuje wszystkie niezbędne informacje na temat
problemów związanych z wdrożeniem i stosowaniem prawa UE, aby stale usprawniać swoją
pracę prawodawczą.

2.2. Sprawozdania z wykonania obowiązku transpozycji ustawodawstwa
wspólnotowego do prawa krajowego oraz z wprowadzania w życie i stosowania
tegoż ustawodawstwa w państwach członkowskich

Podążając drogą wyznaczoną przez poprzednią kadencję, Komisja Prawna aktywnie
uczestniczyła w opracowywaniu sprawozdań z wdrażania prawa Unii przez państwa
członkowskie również w siódmej kadencji. Sprawozdania te poświęcone są wdrażaniu
określonych aktów prawnych, wybranych spośród tych, które wchodzą w zakres kompetencji
komisji. Odzwierciedlone jest w nich decydujące znaczenie pełnej i poprawnej transpozycji
prawa UE z myślą o egzekwowaniu praw i zobowiązań, jakie w nim ustanowiono.

W tym kontekście komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy
2008/52/WE o mediacji w państwach członkowskich, jej wpływu na mediację i stosowaniu
przez sądy214. Celem dyrektywy 2008/52/WE było promowanie polubownego rozstrzygania
sporów poprzez zachęcanie do korzystania z mediacji oraz poprzez zapewnienie
zrównoważonej relacji między mediacją a postępowaniem sądowym. W sprawozdaniu
zwrócono uwagę na to, w jaki sposób państwa członkowskie wdrożyły główne przepisy
dyrektywy o mediacji, dotyczące możliwości zaproponowania przez sądy mediacji
bezpośrednio stronom (art. 5), gwarancji poufności (art. 7), wykonalności ugód zawartych
w drodze mediacji (art. 6) oraz wpływu mediacji na okresy przedawnienia (art. 8). W
sprawozdaniu stwierdzono, że państwa członkowskie jako całość są dalece zaawansowane
we wdrażaniu dyrektywy 2008/52/WE do 21 maja 2011 r. O ile państwa członkowskie
stosują różne podejścia regulacyjne, a niektóre państwa pozostają nieco zapóźnione, w
istocie większość państw członkowskich nie tylko spełnia wymogi dyrektywy, ale nawet w
rzeczywistości idzie dalej, zwłaszcza w dwóch dziedzinach: finansowych zachęt do udziału
w mediacji oraz obowiązkowych wymogów mediacji. Zauważono, że niektóre państwa
europejskie podjęły szereg inicjatyw zmierzających do zapewnienia finansowych zachęt
stronom korzystającym z mediacji: w Bułgarii strony otrzymują zwrot 50% opłaty uiszczonej
za złożenie skargi w sądzie, jeżeli skutecznie rozwiążą spór w drodze mediacji, zaś w prawie
rumuńskim przewidziano całkowity zwrot opłaty sądowej, jeżeli strony rozwiążą zawisły
spór prawny w drodze mediacji. Niektóre państwa członkowskie o przeciążonym systemie
wymiaru sprawiedliwości obok zachęt finansowych zastosowały rozwiązanie w postaci
przepisów nakazujących mediację. Najbardziej znamiennym przykładem jest włoski dekret
ustawodawczy nr 28, który zmierza do uzdrowienia systemu prawnego dzięki mediacji
i zrekompensowania ciągłego przeciążenia włoskich sądów przez zmniejszenie liczby spraw
i skrócenie średniego czasu rozstrzygania spraw cywilnych, wynoszącego dziewięć lat. Takie
inicjatywy państw członkowskich przyczyniły się do bardziej efektywnego rozstrzygania

213 Ekspertyza przygotowana na zlecenie Parlamentu Europejskiego, Departament Tematyczny C, „Narzędzia
umożliwiające zapewnienie wdrażania i stosowania prawa UE i ocena ich efektywności” (Tools for Ensuring
Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness), Bruksela 2013, s. 11.
214 2011/2026(INI), sprawozdawczyni: Arlene McCarthy.
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sporów i zmniejszają obciążenie sądów. Wyniki, jakie w szczególności osiągnęły Włochy,
Bułgaria i Rumunia, pokazują, że dzięki mediacji można uzyskać tanie i szybkie pozasądowe
rozstrzygnięcie sporów w procedurach dostosowanych do potrzeb stron. Podkreślając
przyjazne konsumentom aspekty alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które oferują
odpowiednio dopasowane gotowe rozwiązania, Komisja Prawna wezwała do
natychmiastowego przedłożenia przez Komisję Europejską wniosku ustawodawczego w
sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Komisja Prawna uznała ponadto
znaczenie ustanowienia wspólnych norm dostępu do zawodu mediatora w celu
propagowania wyższej jakości mediacji i zapewnienia wysokich standardów szkoleń
zawodowych i akredytacji w całej Unii.

W ostatnim czasie komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy w
sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży 2001/84/WE215. Dyrektywę
opracowano, mając na uwadze dwa główne założenia: „zapewnienie, aby autorzy
plastycznych lub graficznych dzieł sztuki mieli udział w sukcesie gospodarczym swoich
oryginalnych dzieł sztuki” z jednej strony oraz harmonizację stosowania prawa do
wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży na całym terytorium UE z drugiej strony. W
sprawozdaniu przeanalizowano wpływ dyrektywy na rynki wewnętrzne oraz skutek
wprowadzenia prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży w tych państwach
członkowskich, które nie przewidywały tego prawa w przepisach krajowych przed dniem
wejścia w życie tej dyrektywy. W sprawozdaniu podkreślono także, że powiązanie spadku
udziału UE w rynku dzieł żyjących artystów (co zaobserwowano w latach 2008–2010) z
transpozycją dyrektywy do prawa krajowego nie jest wystarczająco wyraźne. Wykazano w
nim zasadniczo, że rynki dzieł sztuki w całej UE różnią się pod względem charakteru i
struktury. Na rozwój rynków dzieł sztuki wpływają także inne czynniki. Stosowanie VAT,
prowizje i koszty administracyjne (w tym związane z administrowaniem prawem do
wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży), a także zmiany upodobań oraz zmiany w postrzeganiu
inwestycyjnej wartości sztuki przez kupującego: wszystkie te czynniki odgrywają znaczącą
rolę w wahaniach rynku dzieł sztuki. W świetle powyższego oraz z uwagi na to, że
dyrektywa została całkowicie wdrożona we wszystkich państwach członkowskich dopiero w
dniu 1 stycznia 2012 r., Komisja została wezwana do dokonania ponownej analizy tej
dyrektywy w 2015 r. oraz do przeprowadzenia ponownej oceny stosowanych stawek,
progów oraz stosowności kategorii beneficjentów w następnym sprawozdaniu z oceny.
Ponadto zwrócono się do Komisji, aby ściśle współpracowała z zainteresowanymi stronami z
myślą o umocnieniu pozycji europejskiego rynku dzieł sztuki oraz o stawianiu czoła
wyzwaniom i problemom, jakie mogą pojawić się w przyszłości.

215 2012/2038(INI), sprawozdawczyni: Marielle Gallo.
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3. Akty delegowane i wykonawcze

3.1. Informacje ogólne

W miarę jak Wspólnoty Europejskie nabywały coraz to szersze uprawnienia, szczególnego
znaczenia nabierała także kwestia zagwarantowania odpowiedniego poziomu ich
demokratycznej legitymacji. Proces ten doprowadził do ugruntowania pozycji Parlamentu
Europejskiego w ujęciu ogólnym, a w szczególności do wprowadzenia procedury
współdecyzji. Wspólnoty Europejskie przekształciły się w Unię Europejską, a na mocy
traktatu lizbońskiego procedura współdecyzji stała się zwykłą procedurą ustawodawczą.
Niemniej jednak proces stanowienia prawa w Unii Europejskiej przez długi czas przebiegał
również z pominięciem poziomu ustawodawczego, poprzez akty wykonawcze do aktów
ustawodawczych w ramach procedury „komitetowej”216. Stanowione w ten sposób przepisy
często precyzowały treść zawartą w aktach ustawodawczych. W związku z tym konieczne
stało się zapewnienie odpowiedniego poziomu demokratycznej legitymacji także w
odniesieniu do tych przepisów.

W tym kontekście dawną procedurę komitetową zastąpiono koncepcją aktów delegowanych
i wykonawczych (art. 290 i art. 291 traktatu lizbońskiego). Z uwagi na fakt, że w miarę
upływu czasu dawna procedura komitetowa przekształciła się z systemu, którego celem było
umożliwienie podejmowania decyzji o charakterze technicznym w sposób szybki i wydajny,
w system służący przyjmowaniu coraz większej liczby decyzji politycznych, Parlament
poszukiwał dróg pozwalających na rozszerzenie kontroli nad sposobem stosowania tej
procedury przez Komisję. W 2006 r. weszła więc w życie procedura regulacyjna połączona z
kontrolą, która umożliwiała korzystanie z prawa weta. Po wprowadzeniu w traktacie
lizbońskim koncepcji aktów delegowanych Parlament i Rada mogą obecnie zgłaszać wobec
nich sprzeciw, który nie musi spełniać żadnych określonych kryteriów, jak miało to miejsce
w przypadku procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Ponadto Parlament i Rada mogą
w sposób wyraźny określić cele, zakres i czas obowiązywania wszystkich przekazanych
uprawnień w akcie podstawowym, a w razie potrzeby odwołać przekazane uprawnienia,
zwiększając tym samym stopień kontroli realizowanej przez prawodawcę.

Artykuł 290 TFUE dotyczący aktów delegowanych ma charakter samowykonalny, natomiast
w art. 291 TFUE przewidziano podstawę prawną umożliwiającą przyjęcie rozporządzeń w
drodze zwykłej procedury ustawodawczej z myślą o określeniu przepisów i ogólnych zasad
odnoszących się do mechanizmów pozwalających państwom członkowskim na
kontrolowanie sposobu korzystania z uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Od momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego w obrębie Parlamentu oraz między
instytucjami toczy się ożywiona dyskusja dotycząca praktycznego stosowania tych
artykułów, choćby z tego powodu, że Parlament pozostaje nieugięty w kwestii przyjmowania
aktów delegowanych, a nie aktów wykonawczych, jako że jego uprawnienia i wpływ są
znacznie bardziej rozległe w odniesieniu do aktów delegowanych niż w przypadku aktów
tego drugiego rodzaju. Ósma kadencja najprawdopodobniej przyniesie kontynuację i
pogłębienie tej debaty. W Parlamencie Komisja Prawna prowadzi rozległą współpracę z
organami politycznymi oraz innymi komisjami i służbami, przede wszystkim z Delegacją
Parlamentu do komitetu pojednawczego i Wydziałem Prawnym, głównie z myślą o ustaleniu

216 Na podstawie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23), zmienionej decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z
22.7.2006, s. 11).
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wspólnego z Komisją i Radą podejścia w tym zakresie, przy czym ostatecznym celem jest
uzgodnienie przepisów dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych, które to
przepisy mają zostać ujęte w przyszłym, zaktualizowanym Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Rozróżnienie na akty delegowane i akty wykonawcze
Aktem podstawowym jest akt, w którym przede wszystkim określa się strategię polityczną
Unii przewidzianą w odpowiedniej podstawie prawnej zawartej w traktacie. Akt delegowany
ma charakter uzupełniający i służy doprecyzowaniu treści aktu podstawowego. Jest on
ograniczony do innych niż istotne elementów aktu podstawowego. Elementy istotne są
objęte mandatem organu prawodawczego i nie mogą znajdować się ani w akcie
delegowanym, ani w akcie wykonawczym217. Akt wykonawczy służy wykonaniu przepisów
zawartych w akcie podstawowym, jeżeli wystąpi konieczność zastosowania jednolitych
warunków wykonania aktu podstawowego.

Nadanie danemu aktowi rangi aktu delegowanego lub wykonawczego musi być oparte na
obiektywnych przesłankach umożliwiających sądową kontrolę przyjętego rozwiązania.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł ostatnio w kwestii wyznaczania granicy między tymi
aktami218. Komisja Europejska wniosła przeciwko Parlamentowi i Radzie sprawę, dążąc do
unieważnienia artykułu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, który stanowił, że
środki umożliwiające ustanowienie opłat wnoszonych do Europejskiej Agencji Chemikaliów
(ECHA) przyjmowane są w drodze aktu wykonawczego, a nie aktu delegowanego. Komisja
twierdziła, że przedmiotowy artykuł stanowiłby uzupełnienie określonych innych niż istotne
elementów aktu ustawodawczego, i utrzymywała, że taki akt powinien zatem podlegać
przyjęciu w trybie przewidzianym w art. 290 TFUE, a nie zgodnie z trybem określonym w
art. 291 TFUE. Trybunał oddalił jednak sprawę i stwierdził, że prawodawca może umożliwić
przyjmowanie aktów wykonawczych, choćby z tego powodu, że przekazuje Komisji
uprawnienia nie do tego, by uzupełnić określone inne niż istotne elementy aktu
ustawodawczego, ale by doprowadzić do doprecyzowania w związku z treścią normatywną
danego aktu.

3.2. Udział Parlamentu w nadaniu artykułom 290–291 TFUE wymiaru praktycznego

Jako że zgodnie z Regulaminem komisja JURI odpowiada za wykładnię, stosowanie i
monitorowanie prawa Unii oraz zgodność aktów unijnych z prawem pierwotnym, wszystkie
kwestie horyzontalne związane z aktami delegowanymi i wykonawczymi wchodzą w zakres
jej kompetencji. Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w 2009 r. komisja JURI
opracowała cztery rezolucje ustawodawcze219, dwa sprawozdania z własnej inicjatywy220 i
dokument roboczy221 przygotowany przez sprawozdawcę Józsefa Szájera. Ponadto Komisja
Prawna przyjęła – na wniosek innych komisji lub z własnej inicjatywy – pięć opinii w
sprawie przekazywania uprawnień ustawodawczych w odniesieniu do określonych
wniosków ustawodawczych222.

217 Ustalone orzecznictwo w zakresie rozróżnienia na istotne i inne niż istotne elementy zostało w ostatnim
czasie potwierdzone i doprecyzowane w orzeczeniu w sprawie kodeksu granicznego Schengen: Wyrok w
sprawie C-355/10 Parlament przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2012:516.
218 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie C-427/12 Komisja przeciwko
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, ECLI:EU:C:2014:170.
219 2010/0051(COD), 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) i 2013/0365(COD).
220 2010/2021(INI) i 2012/2323(INI).
221 PE506.179v02-00.
222 Zob. sekcja 3.3 poniżej.
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Duże nadzieje, jakie początkowo pokładano w art. 290 i 291 TFUE – jeżeli chodzi o dalsze
usprawnienie kontroli prawodawcy nad stanowieniem prawa wtórnego i wzmocnienie tym
samym legitymacji demokratycznej tychże aktów, przy jednoczesnym zwiększeniu
skuteczności i dalszym uproszczeniu prawodawstwa na szczeblu europejskim – nie zostały
urzeczywistnione w taki sposób, jak pierwotnie oczekiwano. Pojawił się natomiast szereg
wątpliwości dotyczących zastosowania tych artykułów w praktyce.

Po pierwsze dokonanie wyboru pomiędzy aktami delegowanymi i wykonawczymi stwarza
trudności podczas wielu negocjacji dotyczących nowych wniosków ustawodawczych
składanych przez Komisję, a także wniosków, których celem jest dostosowanie istniejącego
prawodawstwa do traktatu lizbońskiego.

Po drugie szereg wątpliwości dotyczy przygotowywania i przyjmowania przez Komisję
aktów delegowanych i projektów aktów wykonawczych, a także dalszego postępowania z
nimi w Parlamencie Europejskim, co obejmuje także różne sposoby wykonywania przez
Parlament przyznanych mu uprawnień kontrolnych, udział ekspertów oraz zapewnienie
sprawnego i wydajnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, a
także w obrębie Parlamentu.

3.3. Opinie wydawane zgodnie z art. 37a Regulaminu

W art. 37a Regulaminu przewidziano możliwość wydawania przez Komisję Prawną opinii
na temat stosowania aktów delegowanych w kontekście określonych wniosków dotyczących
aktów ustawodawczych. Jest to postanowienie analogiczne do art. 37, który dotyczy opinii
na temat podstawy prawnej, co oznacza, że inne komisje parlamentarne mogą zwrócić się do
Komisji Prawnej o wydanie opinii w sprawie przekazania uprawnień ustawodawczych ze
szczególnym naciskiem na cele, treść, zakres i czas obowiązywania przekazanych uprawnień
oraz warunków, którym podlega. Komisja Prawna może ponadto przyjąć taką opinię z
własnej inicjatywy.

Od wprowadzenia tego artykułu w 2010 r. Komisja Prawna przyjęła łącznie pięć opinii w
kontekście procedur ustawodawczych, w tym jedną z własnej inicjatywy:

1. Nowa żywność (2008/0002(COD))
2. Produkcja ekologiczna (2010/0364(COD))

3. Baterie (2012/0066(COD))

4. Tytoń (2012/0366(COD))
5. Znaki towarowe (2013/0088(COD))

Kolejne przyjmowane opinie były coraz obszerniejsze i bardziej kompleksowe. Począwszy
od opinii dotyczącej tytoniu do tego typu tekstów załączano tabelę, w której indywidualnie
analizowano wszystkie przepisy przewidujące przyjmowanie aktów delegowanych, a także
takie, w których mowa o aktach wykonawczych. Ostatnia z przedstawionych opinii –
dotycząca znaków towarowych – miała 46 stron.

Oczekuje się, że zapotrzebowanie na opinie będzie w ósmej kadencji stale rosło, a komisja
JURI zamierza w związku z tym stworzyć bardziej uporządkowany sposób zajmowania się
nimi, na przykład poprzez inicjowanie procedury, w której wszystkie najważniejsze wnioski
ustawodawcze będą podlegały analizie na potrzeby wydania opinii zgodnie z art. 37a
Regulaminu, nawet jeżeli komisja prowadząca nie zwróci się o opracowanie takiej opinii.
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IV. FUNKCJA INSTYTUCJONALNA
Skoro omówione zostały już obszary polityki objęte kompetencjami Komisji Prawnej, można
przejść teraz do szeregu funkcji instytucjonalnych, które komisja pełni w Parlamencie.

1. Wybór podstawy prawnej aktów prawnych Unii Europejskiej

Praworządność to jedna z podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska223.
Zgodnie z zasadą przyznania kompetencji uprawnienia Unii do wprowadzania
prawodawstwa unijnego są ograniczone do dziedzin określonych w traktatach i muszą być
wykonywane z myślą o realizacji wskazanych w nich celów224. Z tego względu wszystkie
obowiązujące akty prawne przyjęte przez instytucje unijne muszą być oparte na co najmniej
jednym postanowieniu traktatów wyraźnie uprawniającym Unię do ustanawiania przepisów
w danej dziedzinie lub na co najmniej jednym przepisie aktu prawnego przyjętego na
podstawie traktatów i przewidującego kolejne akty służące jego wdrożeniu z
uwzględnieniem przewidzianych ograniczeń.

Podstawa prawna stanowi nie tylko wskazuje materialną kompetencję UE do stanowieniu
prawa, ale również określa sposób realizacji tej kompetencji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE
każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatu225. Wybór
podstawy prawnej ma zatem pierwszorzędne znaczenie, szczególnie dla Parlamentu,
ponieważ określa udział Parlamentu w procesie ustawodawczym.

1.1. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie podkreślał zatem, że wybór odpowiedniej
podstawy prawnej ma pierwszorzędne znaczenie z uwagi na konsekwencje dotyczące
kompetencji i procedur226. Trybunał zaznaczał, że wybór podstawy prawnej środków
unijnych musi być dokonywany w oparciu o obiektywne czynniki, do których należą w
szczególności cel i treść środka, tak aby możliwa była kontrola sądowa takiego wyboru227.

Zasadniczo akt powinien opierać się na jednej tylko podstawie prawnej, a konkretnie tej
determinowanej głównym lub dominującym celem lub elementem składowym danego
aktu228. Więcej niż jedna podstawa prawna może być stosowana tylko wówczas, gdy środek
służy jednocześnie realizacji wielu celów lub łączy w sobie szereg powiązanych elementów
składowych, z których żaden nie jest elementem podrzędnym, a wszystkie pozostają ze sobą
w bezpośrednim związku229, przy czym procedury określone dla każdej z podstaw prawnych
nie mogą się wykluczać230.

1.2. Rola Komisji Prawnej

223 Art. 2 TUE.
224 Art. 5 ust. 2 TUE.
225 Wyrok z 2007 r. w sprawie C-403/05 Parlament przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-9045, pkt 49 i cytowane tam
orzecznictwo.
226 Opinia 2/00 z 2001 r. Protokół z Kartageny, Rec. s. I-9713, pkt 5; wyrok z 2009 r. w sprawie C-370/07
Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. s. I-8917, pkt 46–49; opinia 1/08 z 2009 r. Układ ogólny w sprawie handlu
usługami, Zb.Orz. s. I-11129, pkt 110.
227 Zob. najnowsze: wyrok w sprawie C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2013:675.
228 Zob. ibidem, pkt 53 i cytowane tam orzecznictwo.
229 Wyrok z 2007 r. w sprawie C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. s. I-8887, pkt 47.
230 Wyrok z 1991 r. w sprawie C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), Rec. s. I-2867, pkt
17–25.
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Regulamin Parlamentu231 stanowi, że jeżeli stała komisja kwestionuje podstawę prawną
projektu aktu, wówczas musi skierować sprawę do Komisji Prawnej, ponieważ w
przeciwnym razie poprawka mająca na celu zmianę podstawy prawnej będzie
niedopuszczalna. Stały sprawozdawca z ramienia Komisji Prawnej
powołany na okres sześciu miesięcy zgodnie z zasadą systemu
rotacji funkcji między grupami politycznymi sporządzi notę dla
członków komisji, aby ułatwić przedstawienie obiektywnej i
opartej na wiedzy opinii przy uwzględnieniu podniesionych
argumentów i kontrargumentów oraz coraz obszerniejszego
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja może również rozpatrywać kwestie dotyczące podstawy
prawnej z własnej inicjatywy232. W swoich opiniach komisja JURI
może uwzględniać – i w stosownych przypadkach uwzględnia –
potencjalny wpływ poprawek Parlamentu na podstawę prawną projektu aktu, a więc to, w
jakim zakresie poprawki takie zmieniłyby cel i treść aktu. Komisja Prawna może również
badać podstawę prawną sprawozdań Parlamentu opracowywanych z własnej inicjatywy w
kwestiach ustawodawczych, aby mieć pewność, że dana inicjatywa opiera się na solidnym
uzasadnieniu prawnym.

1.3. Rozwój sytuacji podczas siódmej kadencji

Komisja Prawna podczas siódmej kadencji wybranego w wyborach bezpośrednich
Parlamentu przyjęła 64 opinie w kwestiach podstawy prawnej, w tym sześć z własnej
inicjatywy, podczas gdy w szóstej kadencji opinii takich było 48, w tym osiem z własnej
inicjatywy. Jednym z powodów wzrostu liczby kierowanych przez inne komisje wniosków o
wydanie opinii w sprawie prawidłowości podstawy prawnej proponowanego aktu
ustawodawczego były bez wątpienia znaczne zmiany w zakresie kompetencji i procedur
wprowadzone traktatem lizbońskim.

Zmiany te obejmowały możliwość stosowania zwykłej procedury ustawodawczej (tzw.
współdecyzji) w odniesieniu do zdecydowanej większości aktów prawnych, w tym z
dziedzin takich jak rolnictwo i rybołówstwo, polityka energetyczna, imigracja oraz fundusze
unijne, dotyczyły także wymogu uzyskania zgody Parlamentu na zawarcie większości
porozumień międzynarodowych. Fakt, iż wnioski dotyczące wszystkich wymienionych
dziedzin stanowiły przedmiot opinii komisji JURI w sprawie prawidłowości podstawy
prawnej, świadczy o rozbieżności poglądów na temat poprawnego stosowania zmienionych
traktatów, w tym również faktycznego zakresu nowych uprawnień Parlamentu.

Komisja Prawna restrykcyjnie interpretuje art. 352 TFUE, który stanowi, że istnieje
możliwość przyjęcia pewnych środków, jeżeli w innych postanowieniach Traktatu nie
przewidziano niezbędnych uprawnień. W szeregu przypadków Komisja Prawna uznała, że w
Traktacie istniała już odnośna podstawa prawna, co sprawiało, że niemożliwe było
skorzystanie z art. 352 TFUE (przewidującego jedynie zgodę Parlamentu). Przykładowo
Komisja Prawna zaleciła, aby właściwą podstawą prawną wniosku dotyczącego
rozporządzenia ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 były
art. 167 i 352 TFUE, ponieważ uznała, że program ten ma na celu również realizację celów
związanych z kulturą i historią, o których mowa w art. 167 TFUE233. W ujęciu

231 Art. 37.
232 Art. 37 ust. 3 Regulaminu.
233 Opinia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady
ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 (COM(2011) 884 – 2011/0436(APP)).
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proceduralnym taka podwójna podstawa prawna doprowadziłaby do zastosowania zwykłej
procedury ustawodawczej (na podstawie art. 167 TFUE) powiązanej z jednomyślnością (na
podstawie art. 352 TFUE), zważywszy że Trybunał zezwolił na takie połączenie234 w celu
zabezpieczenia prerogatyw Parlamentu235.

Innym przypadkiem, w którym Komisja Prawna zakwestionowała powołanie się na
art. 352 TFUE jako podstawę prawną, był wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie
przyjęcia umowy w sprawie współpracy z San Marino w związku z przystąpieniem
Chorwacji do UE236. W tym przypadku Komisja Prawna sprzeciwiła się proponowanej przez
Komisję Europejską podwójnej podstawie prawnej składającej się z art. 207 i 352 TFUE,
argumentując, że element składowy umowy odwołujący się do współpracy z państwami
trzecimi wykraczał poza wspólną politykę handlową, o której mowa w art. 207 TFUE
obowiązującym od czasu przyjęcia traktatu lizbońskiego, przez co nie było potrzeby
powoływania się na art. 352 TFUE, natomiast wprowadził szczególną podstawę prawną
dotyczącą współpracy z państwami trzecimi przewidzianej w art. 212 TFUE.

Sytuacja, w której Komisja Prawna z własnej inicjatywy postanowiła określić zakres nowej
podstawy prawnej wprowadzonej traktatem lizbońskim, odnosiła się do wniosku
dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych
Unii za pośrednictwem prawa karnego. Komisja Europejska proponowała, aby dyrektywa
opierała się na art. 325 ust. 4 TFUE – dotyczącym środków zwalczania nadużyć i ochrony
interesów finansowych UE – natomiast Komisja Prawna uznała, że lex specialis stanowi w
tym przypadku art. 83 ust. 2 TFUE dotyczący harmonizacji materialnego prawa karnego w
celu zapewnienia skutecznego wdrożenia strategii unijnych objętych środkami
harmonizującymi, i to właśnie na tym przepisie powinno się oprzeć wniosek237.

Z uwagi na liczne pytania, kierowane głównie przez państwa członkowskie, Komisja
Prawna, również z własnej inicjatywy, przeanalizowała także podstawę prawną wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi
płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie.
Komisja Prawna uznała, że wskazany przez Komisję Europejską art. 157 ust. 3 TFUE
(„środki zmierzające do zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości
traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy”) stanowi właściwą
podstawę prawną. W ten sposób Komisja Prawna przeciwdziałała próbom odebrania

234 Wyrok w sprawie C-166/07 Parlament Europejski przeciwko Radzie, pkt 69.
235 Parlament ostatecznie zgodził się na przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia na podstawie art. 352 TFUE,
ale w odrębnym oświadczeniu stwierdził, że podstawą prawną powinny być art. 167 i 352 TFUE i że „odszedł
od swojego stanowiska zakładającego podwójną podstawę prawną i tym samym roszczenia współdecyzji”
jedynie ze względu na chęć „uniknięcia kompletnego impasu proceduralnego i wiążącego się z tym opóźnienia
wejścia programu w życie”: oświadczenie stanowiące załącznik do rezolucji ustawodawczej Parlamentu
Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego program
„Europa dla Obywateli” (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))(P7_TA(2013)0462).
236 Opinia z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie
zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie współpracy
i unii celnej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką San
Marino, z drugiej strony, dotyczącego udziału Republiki Chorwacji jako umawiającej się strony w następstwie
jej przystąpienia do Unii Europejskiej (COM(2013) 568 – 2013/0273(NLE)).
237 Opinia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem
prawa karnego (COM(2012) 363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)). Parlament postąpił w myśl opinii, zob.
rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych
Unii za pośrednictwem prawa karnego (COM(2012) 363 – C7-0192/2012 –
2012/0193(COD))(P7_TA(2014)0427).
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Parlamentowi roli współprawodawcy (przykładowo poprzez powoływanie się na art. 19 TUE
jako podstawę prawną), jak również twierdzeniom, iż Traktat nie przewiduje żadnej
podstawy prawnej dla wniosku238.

Jeżeli chodzi o dziedzinę wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Komisja Prawna
została wezwana do przeanalizowania potrzeby dodania art. 80 TFUE – wprowadzonego
traktatem lizbońskim postanowienia przywołującego zasadę solidarności oraz
sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym
również na płaszczyźnie finansowej – do podstawy prawnej decyzji ustanawiającej
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców. Komisja uznała jednak, że właściwą podstawę
prawną stanowi art. 78 ust. 2 lit. g) TFUE (dotyczący współpracy z państwami trzecimi na
potrzeby zarządzania przepływami osób ubiegających się o azyl lub o ochronę uzupełniającą
lub tymczasową), a zatem dalsza analiza dotycząca art. 80 TFUE nie była konieczna.

Zasadniczo Komisja Prawna uznawała, że lepiej jest unikać większej liczby podstaw
prawnych z wyjątkiem sytuacji, gdy – jak ujął to Trybunał Sprawiedliwości – środek ma
szereg współwystępujących celów, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane, a żaden nie
stanowi celu podrzędnego i pośredniego względem innych239. Innymi słowy, jeżeli jeden z
celów jest celem dominującym, wówczas preferowana jest jedna pojedyncza podstawa
prawna. Komisja Prawna przykładowo nie uznała za konieczne dodawania art. 349 TFUE
dotyczącego specyficznych środków dla regionów najbardziej oddalonych do podstawy
prawnej dwóch rozporządzeń w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli
ochronnej oraz mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy o handlu
odpowiednio między Unią Europejską a Kolumbią i Peru240 oraz między Unią Europejską a
Ameryką Centralną241. Chociaż środki te dotyczyły w pewnym zakresie regionów
najbardziej oddalonych, w szczególności Wysp Kanaryjskich, Komisja Prawna uznała, że
przedmiotowe rozporządzenia wchodzą w pełni w zakres art. 207 ust. 2 TFUE, który stanowi
podstawę prawną dla rozporządzeń wdrażających wspólną politykę handlową. Do
podobnych wniosków doszła, stwierdzając, że nie należy dodawać art. 349 TFUE do
podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego242. Komisja Prawna potwierdziła
również usunięcie art. 114 TFUE („funkcjonowanie rynku wewnętrznego”) z podstawy
prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, ponieważ nie
stwierdziła istnienia w dyrektywie autonomicznego elementu odwołującego się do rynku

238 Więcej informacji na temat tego wniosku znajduje się w części dotyczącej prawa spółek.
239 Wyrok z 1988 r. w sprawie 165/87 Komisja przeciwko Radzie, Rec. s. 5545, pkt 11.
240 Opinia z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i
mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a
Kolumbią i Peru (COM(2011) 600 – C7 0307/2011 – 2011/0262(COD)).
241 Opinia z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i
mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (COM(2011)
599 – C7 0306/2011 – 2011/0263(COD)).
242 Opinia z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie
zintegrowanej polityki morskiej] (COM(2011) 804 – C7 0460/2011 – 2011/0380(COD)).
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wewnętrznego243. Sprzeciwiła się także dodaniu art. 168 TFUE („zdrowie publiczne”) do
podstawy prawnej dyrektywy w sprawie przejrzystości środków regulujących ustalanie cen
produktów leczniczych stosowanych u ludzi, jako że dyrektywę uznano za powiązany z
rynkiem wewnętrznym środek niewskazujący bezpośrednio na konkretny wymiar
zdrowotny244.

Komisja Prawna regularnie sprzeciwiała się dodawaniu do podstaw prawnych wniosków
postanowień traktatów, które określają cele, ale nie przewidują konkretnych środków lub
procedur służących ich osiągnięciu, a przez to nie stanowią podstawy prawnej (np. art. 13
TFUE nie należało dodawać do podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia w
sprawie zdrowia zwierząt245, a art. 191 TFUE – do podstawy prawnej wniosku dotyczącego
rozporządzenia w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin246).

Ponadto Komisja Prawna musiała przeanalizować pewne interesujące zagadnienia związane
z rozgraniczeniem traktatu EURATOM oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W kwestii podstawy prawnej dyrektywy określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia
ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do
spożycia przez ludzi Komisja Prawna uznała za właściwe zastąpienie podstawy prawnej
zaczerpniętej z traktatu EURATOM (art. 31 i 32 traktatu EURATOM), proponowanej przez
Komisję Europejską, artykułem 192 ust. 1 TFUE, ponieważ Komisja Prawna stwierdziła, że
przedmiotowa dyrektywa stanowi środek służący realizacji celu, jakim jest ochrona życia
ludzkiego247. Z tego względu przedmiotowy wniosek uznano za podlegający zwykłej
procedurze ustawodawczej. Jeżeli chodzi o podstawę prawną dyrektywy dotyczącej ram
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, Komisja Prawna uznała jednak, że
zastąpienie wspomnianych wcześniej art. 31 i 32 traktatu EURATOM artykułami 153, 191 i
192 TFUE nie byłoby właściwe, ponieważ w przedmiotowym wniosku jedynie wprowadza
się zmiany do istniejącej dyrektywy przyjętej na podstawie art. 31 i 32 traktatu EURATOM,
a cel wniosku nie jest na tyle odmienny, aby uzasadnione było wskazanie innej podstawy
prawnej248.

243 Opinia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i
rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na
rynku wewnętrznym (COM(2011) 883 – C7 0612/2011 – 2011/0435(COD)).
244 Opinia z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych
stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego (COM(2012) 84 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD)).
245 Opinia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt (COM(2013) 260 – C7-0124/2013 –
2013/0136(COD)).
246 Opinia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (COM(2013)
267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)).
247 Opinia z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Rady
określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w
wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2012) 147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE)).
248 Opinia z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Rady
zmieniającej dyrektywę 2009/71/EURATOM ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego
obiektów jądrowych (COM(2013) 715 – C7 0385/2013 – 2013/0340(NLE)).
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2. Prawa i prerogatywy Parlamentu: kwestie sporne

W Regulaminie Parlamentu istnieje rozróżnienie na skargi wnoszone przez Parlament z
jednej strony oraz przedkładanie uwag i interweniowanie w sprawach przez Parlament z
drugiej strony. Komisja Prawna odgrywa ważną rolę w obydwu scenariuszach, które zostały
omówione kolejno w dalszej części.

2.1. Skargi wnoszone przez Parlament

Od wejścia w życie traktatu nicejskiego Parlament ma nieograniczone
prawo do wnoszenia skarg o unieważnienie249. Art. 128 ust. 1
Regulaminu stanowi, że Parlament „bada prawo Unii i środki
wykonawcze w celu stwierdzenia pełnego poszanowania traktatów, a w
szczególności wynikające z nich uprawnienia Parlamentu”. Na
podstawie art. 128 ust. 3 „Przewodniczący wnosi w imieniu Parlamentu
skargę zgodnie z zaleceniem właściwej komisji”. Przewodniczący może
zwrócić się do zgromadzenia plenarnego podczas kolejnej sesji o
podjęcie decyzji o podtrzymaniu skargi. Nawet jeżeli komisja nie zaleca
wniesienia skargi, Przewodniczący może podjąć decyzję o jej

wniesieniu, pod warunkiem że na początku sesji miesięcznej następującej bezpośrednio po
wniesieniu skargi zostanie przeprowadzone głosowanie za podtrzymaniem skargi.

Komisja Prawna często zalecała działania prawne, jeżeli miała wątpliwości co do ważności
podstawy prawnej przywoływanej przez Radę, na przykład wówczas gdy Rada przyjmowała
akt samodzielnie, podczas gdy komisja uważała, że Parlament powinien być włączony w
procedurę. Nowe dyspozycje wynikające z traktatu lizbońskiego były często głównym
elementem sporów, a co najmniej określały jego zakres.

Na przykład z uwagi na oficjalne zlikwidowanie tzw. filarów po wejściu w życie traktatu
lizbońskiego odpowiednie zakresy różnych dziedzin polityki unijnej nadal wymagają
rozgraniczenia. W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)
wyzwaniem jest chociażby sprecyzowanie, czy dany akt dotyczy wyłącznie WPZiB, w
którym to przypadku Rada postępowałaby słusznie, działając samodzielnie, czy też nie. W
jednej ze spraw, dotyczącej międzynarodowego terroryzmu, Trybunał wydał orzeczenie dnia
19 lipca 2012 r.250. Dotyczyło to wniesionej przez Parlament w następstwie zalecenia
Komisji Prawnej skargi przeciwko rozporządzeniu Rady (UE) nr 1286/2009 zmieniającemu
rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające
skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem,
siecią Al-Kaida i talibami251. Parlament uznał między innymi, że rozporządzenia nie należało
przyjmować na podstawie art. 215 ust. 2 TFUE dotyczącego środków ograniczających
podejmowanych przeciwko określonym osobom fizycznym lub prawnym, grupom lub
podmiotom niebędącym państwami w dziedzinie WPZiB, a na podstawie art. 75 TFUE,
który dotyczy zwalczania i finansowania terroryzmu. Trybunał orzekł jednak, że ponieważ
art. 75 TFUE i 215 TFUE dotyczą różnych dziedzin polityki Unii, prowadzących do
realizacji celów, które choć się uzupełniają, różnią się zakresem, art. 215 ust. 2 TFUE będzie
prawidłową podstawą prawną.

249 Art. 230 ust. 2 w brzmieniu zawartym w traktacie amsterdamskim przewidywał możliwość wniesienia skargi
o unieważnienie wyłącznie „na potrzeby ochrony prerogatyw [Parlamentu]”.
250 Wyrok w sprawie C-130/10 Parlament przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2012:472.
251 Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42.



Komisja Prawna

94

W kolejnej sprawie252 Parlament wniósł skargę przeciwko decyzji Rady 2011/640/WPZiB z
dnia 12 lipca 2011 r.253 w sprawie umowy między UE a Republiką Mauritiusu dotyczącej
przekazywania osób podejrzanych o piractwo oraz zajętego w związku z tym mienia,
twierdząc, że decyzja nie powinna była zostać przyjęta na podstawie art. 37 TUE i art. 218
ust. 5 i 6 TFUE, ale na podstawie art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE za zgodą Parlamentu, ponieważ
nie dotyczy wyłącznie WPZiB, ale również innych dziedzin polityki, takich jak współpraca
policji i współpraca na rzecz rozwoju. W opinii z dnia 30 stycznia 2014 r. rzecznik generalny
Yves Bot dopatrzył się w zaskarżonej decyzji działania w ramach WPZiB zmierzającego do
zwalczania zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, które nie ma
bezpośredniego powiązania z bezpieczeństwem wewnętrznym UE lub elementami polityki
rozwojowej.

W przypadku niedotyczącym WPZiB254, kiedy Parlament zgodnie z zaleceniem Komisji
Prawnej zakwestionował decyzję Rady dotyczącą uprawnień do połowów na wodach UE,
utrzymując, że należało ją przyjąć za zgodą Parlamentu na podstawie art. 43 ust. 2 TFUE i
art. 218 ust. 6 TFUE, rzecznik generalna Eleanor Sharpston w opinii z dnia 15 maja 2014 r.
opowiedziała się za stanowiskiem Parlamentu, w myśl którego art. 43 ust. 3 TFUE nie
stanowił właściwej podstawy prawnej. W jeszcze innej sprawie Komisja Prawna również
odmówiła uznania art. 43 ust. 3 TFUE, dotyczącego po prostu ustalania cen lub ilości, za
podstawę prawną rozporządzenia ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów
dorsza oraz zaleciła wniesienie skargi z uwagi na to, iż akt powinien był zostać oparty na
art. 43 ust. 2 TFUE255.

Ponownie z myślą o rozgraniczeniu kompetencji ustawodawczych Rady Komisja Prawna
zaleciła w dwóch przypadkach256 wniesienie skargi przeciwko decyzji Rady w sprawie
poddania substancji psychoaktywnych środkom kontroli257, którą zdaniem Rady można było
oprzeć na innej decyzji Rady (z okresu przedlizbońskiego) odnoszącej się do podstawy
prawnej zaczerpniętej z Traktatu (dawny art. 34 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej).
Postanowienie obowiązujące przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego umożliwiało
Radzie przyjęcie kwalifikowaną większością głosów środków koniecznych do wdrożenia
decyzji Rady przyjmowanych w ramach trzeciego filaru na szczeblu Unii, jednak
postanowienie to zostało uchylone traktatem lizbońskim. Jedyną dostępną podstawą prawną
byłby zatem art. 83 ust. 1 TFUE (przewidujący zwykłą procedurę ustawodawczą).

W nowej dziedzinie aktów delegowanych i wykonawczych przewidzianych traktatem
lizbońskim Komisja Prawna zaleciła258 zakwestionowanie ważności decyzji rzekomo w
sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert
zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego
ustanowienia EURES259, twierdząc, że decyzja wykracza poza uprawnienia wykonawcze
przyznane Komisji Europejskiej, ponieważ zawiera elementy uzupełniające akt podstawowy.

252 Sprawa C-658/11 Parlament przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2014:2025.
253 Dz.U. L 254 z 30.9.2011, s.1.
254 Sprawy połączone C-103/12 i C-165/12.
255 Zalecenie JURI D(2013)3743. Sprawa C-124/13 Parlament przeciwko Radzie.
256 Zalecenie JURI D(2013)22587, sprawa C-317/13; Zalecenie JURI D(2013)55699, sprawa C-679/13.
257 Decyzja Rady 2013/129/UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom
kontroli (Dz.U. L 72 z 15.3.2013, s. 1) oraz decyzja Rady 2013/496/UE z dnia 7 października 2013 r. w sprawie
poddania 5-(2-aminopropyl)indolu środkom kontroli (Dz.U. L 272 z 12.10.2013, s. 44).
258 Zalecenie JURI D(2013)3525. Sprawa C-65/13 Parlament przeciwko Radzie.
259 Decyzja Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr
492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz
ponownego ustanowienia EURES (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21).
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Komisja Prawna zaleciła260 ponadto wniesienie skargi odnośnie do aktu delegowanego
zmieniającego załącznik do rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”261,
twierdząc, że Komisja Europejska przekroczyła kompetencje przyznane jej w
rozporządzeniu podstawowym, ponieważ przedmiotowy akt delegowany nie stanowił
uszczegółowienia, tj. dodatku do rozporządzenia podstawowego, ale stanowił jego zmianę ze
względu na dodanie nowej części do załącznika I. Uwagi na ten temat zostały wyrażone nie
w drodze formalnego sprzeciwu, lecz w korespondencji z Komisją Europejską.

Ponadto Komisja Prawna nie wahała się również wnieść skargę do Trybunału w następstwie
decyzji w sprawie właściwej podstawy prawnej aktu ustawodawczego: było tak w przypadku
dyrektywy określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do
substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi262, którą
Rada przyjęła na podstawie art. 31 i 32 traktatu EURATOM (co oznaczało jedynie
konsultacje z Parlamentem), podczas gdy Komisja Prawna uznała, że powinno się
zastosować art. 192 ust. 1 TFUE (przewidujący zwykłą procedurę ustawodawczą)263.
Komisja Prawna zaleciła również wniesienie do Trybunału Sprawiedliwości skargi w
imieniu Parlamentu przeciwko dwóm aktom prawnym264 dotyczącym zmiany statusu
Majotty z terytorium zamorskiego na region najbardziej oddalony, ponieważ akty te nie
powinny były zostać przyjęte na podstawie art. 349 TFUE, w którym wymaga się jedynie
konsultacji z Parlamentem265.

Z drugiej strony Komisja Prawna nie zdecydowała się na wniesienie skargi266 (ani
interweniowanie w sprawie stanowiącej następstwo skargi wniesionej przez Radę267)
przeciwko decyzji Komisji Europejskiej o wycofaniu wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące pomocy
makrofinansowej dla państw trzecich. Komisja Prawna uznała, że prawo do wycofania
wniosku wynika z prawa inicjatywy ustawodawczej przysługującego Komisji Europejskiej
na mocy art. 17 ust. 2 TUE i że ze strony Komisji Europejskiej nie doszło do naruszenia
obowiązku lojalnej współpracy określonego w art. 4 ust. 3 TUE. Komisja Prawna stwierdziła
w związku z tym, iż wydaje się, że Parlament nie ma żadnych konkretnych podstaw, aby
zakwestionować decyzję Komisji o wycofaniu przedmiotowego wniosku, oraz że nie doszło
do zagrożenia prerogatyw Parlamentu, ponieważ miał on możliwość przyjęcia własnego
stanowiska w pierwszym czytaniu.

260 Zalecenie JURI D(2014)19280.
261 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 275/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik I do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc
Europę” (Dz.U. L 80 z 19.3.2014, s. 1).
262 Dyrektywa Rady 2013/51/Euratom z dnia 22 października 2013 r. określająca wymogi dotyczące ochrony
zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. L 272 z 12.10.2013, s. 44).
263 Zalecenie JURI D(2013)60404. Sprawa C-48/14 Parlament przeciwko Radzie.
264 Dyrektywa Rady 2013/64/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy Rady 91/271/EWG i
1999/74/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2006/7/WE, 2006/25/WE i
2011/24/UE w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 8)
oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 1385/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE)
nr 850/98 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, (UE)
nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L
354 z 28.12.2013, s. 86).
265 Zalecenie JURI D(2014)8025. Sprawy C‑132/14 iC‑136/14.
266 Zalecenie JURI D(2013)36727.
267 Zalecenie JURI D(2013)46003.
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2.2. Przedkładanie uwag i interweniowanie przez Parlament

Zgodnie z art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Parlament otrzymuje zawiadomienie o
skierowaniu do Trybunału pytania prejudycjalnego, jeżeli akt, którego ważność lub
interpretacja zostają zakwestionowane, został przyjęty wspólnie przez Parlament i Radę, a
następnie Parlament może przedstawić uwagi na piśmie w terminie dwóch miesięcy.

W art. 40 Statutu Trybunału Sprawiedliwości przyznano Parlamentowi prawo do
interweniowania w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał, przy czym wyraźnie
zaznaczono, że wniosek interwencyjny ogranicza się do poparcia żądań jednej ze stron.

Zgodnie z art. 128 ust. 4 Regulaminu Parlamentu Przewodniczący „przedstawia uwagi lub
interweniuje w imieniu Parlamentu w postępowaniach sądowych po konsultacji z właściwą
komisją”. Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od zaleceń właściwej komisji, musi
przekazać sprawę Konferencji Przewodniczących. W wyjątkowej sytuacji Konferencja
Przewodniczących przekazuje kwestię zgromadzeniu plenarnemu268.

Przedkładanie uwag

Podczas siódmej kadencji parlamentarnej Komisja Prawna wielokrotnie zalecała
przedłożenie uwag w odniesieniu do pytań prejudycjalnych w celu obrony ważności
prawodawstwa, którego była (współ)autorem. Z uwagi na rozszerzone w następstwie traktatu
lizbońskiego kompetencje Parlamentu oraz jego większe znaczenie jako współprawodawcy
w ramach zwykłej procedury ustawodawczej liczba spraw, w których Parlament przedkładał
uwagi w obronie tworzonego przez siebie prawodawstwa, wzrosła znacznie w porównaniu z
szóstą kadencją.

Komisja Prawna zalecała269 również przedstawianie uwag w odniesieniu do pytań
prejudycjalnych, w przypadku gdy kwestionowana była ważność aktu przyjętego w ramach
procedury współdecyzji270, a określona interpretacja dyrektywy została potwierdzona przez
Trybunał Sprawiedliwości. Z drugiej strony nie decydowała się ona na zalecenie
przedstawienia uwag, w sytuacji gdy pytania kierowane do Trybunału Sprawiedliwości
dotyczyły wyłącznie interpretacji rozporządzenia przyjętego w ramach procedury
współdecyzji, uznając, że ważność rozporządzenia nie jest zagrożona271.

Komisja zaleciła ponadto przedłożenie uwag w sprawie C-163/10 Patricello272,
przełomowego orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego interpretacji art. 8 Protokołu
w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Sprawa jest warta uwagi, ponieważ
Trybunał zdefiniował zakres art. 8, stwierdzając, że oświadczenie złożone przez posła do
Parlamentu Europejskiego poza siedzibą Parlamentu nie stanowi opinii wyrażonej w ramach
wykonywania obowiązków poselskich objętych immunitetem przysługującym zgodnie z
art. 8, chyba że oświadczenie stanowi „subiektywną ocenę, która wykazuje bezpośrednią
więź z wykonywaniem takich obowiązków”.

Komisja Prawna zaleciła również przedstawienie uwag w szeregu spraw, w których
Trybunał Sprawiedliwości został poproszony o wydanie opinii w kwestiach o

268 Taka wyjątkowa sytuacja ma miejsce wówczas, gdy Konferencja Przewodniczących uzna, że Parlament – w
drodze wyjątku – nie powinien wnosić uwag ani interweniować przed Trybunałem Sprawiedliwości, w
przypadku gdy kwestionowana jest ważność aktu przyjętego przez Parlament.
269 Zalecenie JURI D(2014)16028.
270 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa
o usłudze powszechnej) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51).
271 D(2012)18191.
272 Wyrok z 2011 r., Zb.Orz. s. I-07565.
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fundamentalnym znaczeniu. W 2009 r. Rada zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o
wydanie opinii w sprawie zgodności z Traktatem projektu międzynarodowego porozumienia
w sprawie ustanowienia jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych. Komisja
Prawna zaleciła przedłożenie uwag, mając na uwadze interes Parlamentu w trwającym
procesie ustawodawczym, jego rolę prawodawcy przy przyjmowaniu porozumień
międzynarodowych oraz rolę współprawodawcy w powiązanych dziedzinach273. Trybunał
stwierdził wówczas, iż przedmiotowy projekt porozumienia nie jest zgodny z Traktatami274.

Drugim przypadkiem, w którym Komisja Prawna zaleciła przedłożenie uwag, była sprawa
odnosząca się do Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi
(ACTA). Parlament dnia 4 lipca 2012 r. odmówił udzielenia zgody na zawarcie umowy,
jednak podczas tej samej sesji plenarnej Komisja Europejska zadeklarowała, że chce
podtrzymać wniosek o opinię. Komisja Prawna uznała, że nie wydając zgody, Parlament
stwierdził, iż umowa ACTA nie powinna być wiążąca dla Unii, w związku z czym zaleciła
przedstawienie uwag, które miały jednak ograniczyć się do stwierdzenia, że umowa nie jest
już „przewidywaną umową” w myśl art. 218 ust. 11 TFUE275. Ostatecznie Komisja
Europejska wycofała swój wniosek o opinię276.

Komisja Prawna zaleciła również przedstawienie uwag dotyczących skierowanego przez
Komisję Europejską wniosku do Trybunału Sprawiedliwości o opinię277 w sprawie
kompetencji UE w zakresie akceptowania przystąpienia do konwencji w sprawie
uprowadzenia dziecka z 1980 r. W opinii odnoszono się do ośmiu wniosków Komisji
Europejskiej dotyczących decyzji wzywających państwa członkowskie do zaakceptowania w
imieniu Unii przystąpienia do konwencji ośmiu państw trzecich. Rada zablokowała te
procedury, ponieważ kwestionowała kompetencję Unii. Parlament zgodził się z Komisją, że
Unia nabyła wyłączną kompetencję zewnętrzną w kwestiach dotyczących uprowadzenia
dziecka za granicę, ale ma ograniczone środki umożliwiające wymuszenie postępu,
zważywszy że jest jedynie stroną konsultacji (prawo rodzinne). Poza środkami politycznymi,
do jakich należało przyjęcie rezolucji278, w której wezwano Radę do niezwłocznego
przystąpienia do procedury przyjęcia przedmiotowych decyzji, Parlament zdecydował się
również na środki prawne, a więc przedstawienie uwag Trybunałowi Sprawiedliwości.
Trybunał nie wydał jeszcze opinii w tej sprawie.

Komisja Prawna zaleciła ponadto Parlamentowi przedłożenie uwag w odniesieniu do opinii
2/13 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności. Ponieważ Parlament zostanie poproszony o udzielenie zgody na
zawarcie projektu porozumienia zgodnie z art. 218 TFUE, a projekt porozumienia budzi
wiele pytań o charakterze instytucjonalnym związanych z funkcjonowaniem instytucji
unijnych, w tym ze znaczeniem i prerogatywami Parlamentu, Parlament uznał za sprawę
istotną, aby przedstawić własne stanowisko w celu umożliwienia Trybunałowi
Sprawiedliwości wydania świadomej opinii.

Inną ważną z perspektywy instytucjonalnej sprawą, w której Parlament przedstawił uwagi,
był następujący kazus: niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny zwrócił się z pytaniem

273 Zalecenie JURI D(2009)46921.
274 Opinia Trybunału (pełny skład) z dnia 8 marca 2011 r., Zb.Orz. s. I-01137.
275 Zalecenie JURI D(2012)37007.
276 Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie opinii 1/12.
277 Opinia 1/13.
278 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez
państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie ośmiu krajów trzecich do
konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
(2012/2791(RSP)).
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prejudycjalnym w kontekście rozpatrywania szeregu postępowań wnoszonych przez różne
osoby fizyczne przeciwko decyzji Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia
6 września 2012 r. w sprawie bezwarunkowych transakcji monetarnych, przeciwko dalszemu
nabywaniu obligacji skarbowych na podstawie tej decyzji oraz przeciwko niezłożeniu przez
rząd federalny skargi w celu unieważnienia tej decyzji na podstawie art. 263 TFUE. Z uwagi
na instytucjonalną wagę przedmiotowego zagadnienia Komisja Prawna zdecydowała się
zalecić przedstawienie uwag Trybunałowi Sprawiedliwości.

Interwencje

Podobnie jak w przypadku przedkładania uwag, Parlament zasadniczo interweniuje w
postępowaniach sądowych, aby stawać w obronie ważności prawodawstwa, którego jest
współtwórcą, w sytuacji gdy takie prawodawstwo jest kwestionowane przed sądami UE.
Niemniej jednak w przeciwieństwie do przedstawiania uwag w postępowaniu
prejudycjalnym oraz postępowaniu zmierzającym do wydania przez Trybunał
Sprawiedliwości opinii, przewidzianej w jego statucie, interwencja może mieć również na
celu ochronę praw i prerogatyw Parlamentu w sposób przypominający sytuację, w której
wnosi się o unieważnienie, kiedy to stronami postępowania na ogół są dwie pozostałe
instytucje zaangażowane w proces ustawodawczy, a więc Komisja i Rada, lub gdy
postępowanie toczy się między jedną z wymienionych instytucji a państwem członkowskim.
Nie powinno być zaskoczeniem, że liczba interwencji podczas siódmej kadencji wzrosła, co
odzwierciedla pewną rywalizację w kwestii interpretacji zmienionego podziału uprawnień i
kompetencji, przynajmniej w pierwszych latach po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

W celu obrony ważności prawodawstwa przyjętego przez Parlament występujący w roli
współprawodawcy Komisja Prawna zalecała przykładowo interweniowanie w sprawie T-
671/13, Pesticide Action Network Europe i inni przeciwko Komisji279. Wnoszący skargę do
Sądu żądali unieważnienia decyzji Komisji, w której Komisja uznała za niedopuszczalne
dwa wnioski o dokonanie przeglądu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr
485/2013280, którego akty wykonawcze dotyczą warunków zatwierdzania i stosowania
substancji czynnych, takich jak klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd, na potrzeby
ochrony roślin.

Wnioski o dokonanie przeglądu złożono na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr
1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów
Wspólnoty281282. We wniosku twierdzono, że rozporządzenie nr 1367/2006 jest niezgodne z
prawem w świetle art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus. Zalecenie Komisji Prawnej było zgodne
z wcześniejszymi interwencjami Parlamentu w postępowaniach dotyczących zasadniczo
takich samych zagadnień. Z tego względu Parlament i Rada w sprawie T-396/09

279 Zalecenie JURI D(2014)19280.
280 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna,
tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony
roślin zawierającymi te substancje czynne, Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 12–26.
281 Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska została przyjęta
dnia 25 czerwca 1998 r. w duńskim mieście Aarhus. Weszła ona w życie dnia 30 października 2001 r.
282 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie
zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i
organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13–19).
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interweniowały po stronie Komisji Europejskiej i wszystkie trzy instytucje złożyły do
Trybunału Sprawiedliwości odwołanie od wyroku Sądu. Trybunał Sprawiedliwości połączył
to postępowanie z odwołaniem od wyroku w sprawie T-338/08283.

Komisja Prawna zalecała również interwencję, gdy jej zgoda była konieczna do przyjęcia
aktu przez Radę, a ważność aktu została zakwestionowana przez państwa członkowskie. Stało
się tak w sprawach C-274/11 Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie oraz C-295/11 Włochy
przeciwko Radzie. W obu tych skargach wniesionych w celu unieważnienia kwestionowano
decyzję Rady 2011/167/UE284, która zezwalała 25 państwom członkowskim na ustanowienie
wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony
patentowej285.

W niektórych przypadkach komisja zalecała interweniowanie w obronie prawodawstwa,
mimo iż Parlament nie był współautorem przepisów. Komisja Prawna uznała za stosowne
interweniowanie w sprawie C-660/13 P Rusal Armenal ZAO286 po stronie Komisji
Europejskiej. Komisja Europejska odwołała się od wyroku Sądu287, na mocy którego
unieważniono rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii
aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej288.

W zaskarżonym wyroku Sąd stwierdził, że to do sądów Unii Europejskiej należy kontrola
zgodności z prawem przedmiotowego unijnego środka w świetle przepisów WTO289.

Komisja Prawna uznała, iż z uwagi na to, że od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego
Parlament jest współprawodawcą również w odniesieniu do podstawowego rozporządzenia
antydumpingowego, sprawa stanowiąca przedmiot apelacji ma istotne znaczenie dla
porządku prawnego Unii oraz równowagi instytucjonalnej w kwestii relacji między
interpretacją sądów a politycznymi wyborami unijnego prawodawcy.

Z drugiej strony pomimo potencjalnego wpływu sprawy na uprawnienia Parlamentu Komisja
Prawna zaleciła niepodejmowanie przez Parlament interwencji z uwagi na to, iż Parlament
mógł podjąć działania na wcześniejszym etapie. Z tego względu komisja zaleciła, aby
Parlament nie podejmował interwencji polegającej na poparciu żądań Republiki Czeskiej w
sprawach T-659/13 oraz T-660/13 Republika Czeska przeciwko Komisji, wymierzonych
przeciwko dwóm rozporządzeniom delegowanym przyjętym przez Komisję Europejską na
podstawie dyrektywy 2010/40/UE290, ponieważ Parlament nie wyrażał sprzeciwu odnośnie

283 Sprawy połączone C-404/12 P, C-405/12 P. Rada interweniowała również przed Sądem w sprawie T-338/08.
Parlament i Rada interweniowały również w sprawie T-458/12, która zasadniczo dotyczyła tej samej kwestii.
284 Decyzja Rady 2011/167/UE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej
współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 53.
285 Zalecenie JURI D(2011)311890.
286 Zalecenie JURI D(2014)16036.
287 Dnia 16 stycznia 2014 r. Komisja odwołała się od wyroku Sądu wydanego dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie
T-512/09 Rusal Armenal ZAO przeciwko Radzie, ECLI:EU:T:2013:571.
288 Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych
rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 262 z
6.10.2009, s. 1).
289 Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie T-512/09 Rusal Armenal ZAO przeciwko Radzie,
ECLI:EU:T:2013:571, pkt 36.
290 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania
inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami
transportu (Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1).
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do aktów delegowanych, przeciwko którym Republika Czeska wniosła skargę, i nie wnosił
do Trybunału Sprawiedliwości o unieważnienie tych środków291.

W niektórych przypadkach komisja uznawała rezultat sporu dotyczącego interpretacji prawa
unijnego za dostatecznie ważny, aby zasadne było podjęcie interwencji w postępowaniu
rozpoczętym z inicjatywy osób prywatnych przeciwko instytucji, nawet jeżeli nie
kwestionowano ważności aktu przyjętego przez Parlament jako współprawodawcę ani też
nie kwestionowano prerogatyw Parlamentu. Tak zatem w następstwie zalecenia komisji
Parlament interweniował w sprawie C-280/11 P Access Info Europe przeciwko Radzie po
stronie Access Info oraz przeciwko odwołaniu od wyroku Sądu złożonemu przez Radę292.

Spór dotyczył interpretacji rozporządzenia nr 1049/2011 dotyczącego publicznego dostępu
do dokumentów instytucji unijnych293, w szczególności tego, czy Rada może odmówić
grupie roboczej Rady ujawnienia noty Sekretariatu Rady, w której znajdują się informacje na
temat stanowisk państw członkowskich, powołując się na brak „zdecydowanego interesu
publicznego w ujawnieniu” oraz to, iż „ujawnienie poważnie osłabiłoby proces decyzyjny”.
Dokumenty, których ujawnienia żądało Access Info, rzeczywiście dotyczyły będącej w toku
procedury przeglądu rozporządzenia nr 1049/2001294.

Po uważnym rozpatrzeniu odwołania Rady, pomimo iż sprawa nie wiązała się z
zakwestionowaniem ważności aktu przyjętego przez Parlament, Komisja Prawna uznała, że
szersze prawne i polityczne znaczenie sprawy uzasadnia interwencję Parlamentu przed
Trybunałem Sprawiedliwości po stronie Access Info Europe w celu zapewnienia możliwie
przejrzystego procesu ustawodawczego w Unii oraz prawidłowej interpretacji przepisów
unijnych dotyczących dostępu do dokumentów, odzwierciedlającej ostatnie rezolucje na ten
temat295.

Praktyki Komisji Prawnej

Komisja Prawna zawsze ściśle współpracuje z właściwymi komisjami, a przed wydaniem
zalecenia konsultuje się z Wydziałem Prawnym Parlamentu. Ponadto komisja, wykonując
swoje obowiązki dotyczące podstawy prawnej oraz spraw spornych, niemal zawsze
postępuje zgodnie z zasadą jednomyślności, natomiast funkcja sprawozdawcy jest rotacyjna i
przekazywana dwa razy do roku przedstawicielom kolejnych grup politycznych. Ta praktyka
ustanawiania „stałego sprawozdawcy” zdecydowanie wzmocniła autorytatywny charakter
opinii w obrębie instytucji, a nawet poza nią.

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące tego, czy Parlament powinien
uczestniczyć w postępowaniu sądowym, komisja postępuje oczywiście według własnego
nieograniczonego uznania. Niemniej jednak na podstawie zaleceń komisji z siódmej kadencji
można z całym przekonaniem stwierdzić, że zalecała ona Parlamentowi interwencję lub
przedstawienie uwag w ramach postępowania wówczas, gdy stawką była ważność aktu
przyjętego przez Parlament (w większości przypadków występujący w roli współautora w
ramach zwykłej procedury ustawodawczej). Komisja działała również w obronie prerogatyw
Parlamentu. Jeżeli nie miała miejsca żadna z dwóch wymienionych okoliczności, komisja

291 Zalecenie JURI D(2014)16042.
292 Sprawa T-233/09 Access Info Europe przeciwko Radzie, ECLI:EU:T:2011:105.
293 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 145/43 z 31.5.2001.
294 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, COM(2008) 229 wersja ostateczna – COD 2008/0090.
295 Zob. szczególnie sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów za lata 2009–2010
(sprawozdawczynie: Heidi Hautala, Judith Sargentini) (art. 104 ust. 7 Regulaminu) (2010/2294(INI)), w
szczególności pkt 15 i nn.) (rezolucja poddana pod głosowanie dnia 14 września 2011 r.).
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uważnie rozpatrywała kwestię tego, czy rzeczą konieczną lub właściwą jest przedstawienie
uwag w ramach postępowania w danej sprawie, w szczególności dokonywała każdorazowo
oceny, aby stwierdzić, czy interes (instytucjonalny lub inny) Parlamentu stanowi
uzasadnienie dla uczestnictwa w postępowaniu sądowym lub – przeciwnie – czy w interesie
Parlamentu jest wstrzymanie się od uczestnictwa w danym postępowaniu sądowym.

3. Statut posła do Parlamentu Europejskiego

Komisja Prawna jest właściwa w sprawach dotyczących Statutu posła do Parlamentu
Europejskiego.

Statut posła do Parlamentu Europejskiego został poddany przeglądowi we wrześniu
2005 r.296 i wszedł w życie z pierwszym dniem siódmej kadencji Parlamentu. W statucie
określono główne zasady regulujące wykonywanie obowiązków poselskich, w szczególności
swobodę, niezależność, prawo inicjatywy, prawo dostępu do informacji będących w
posiadaniu Parlamentu, prawo do zabierania głosu oraz sporządzania dokumentów w języku
ojczystym, a także prawo do stowarzyszania się w ramach grup politycznych. Pozostałe
przepisy statutu dotyczą jednolitego systemu zasad finansowych dotyczących posłów, w tym
obowiązujących przepisów podatkowych.

4. Zatwierdzanie komisarzy

Zatwierdzenie nowego komisarza wymaga dokonania przez Parlament oceny kandydata na
komisarza pod kątem jego ogólnych kompetencji, zaangażowania w problematykę
europejską oraz osobistej niezależności. Parlament ocenia również wiedzę kandydata z
zakresu jego przyszłego przedmiotu działalności oraz jego zdolności komunikacyjne.

Poza sprawdzeniem wymienionych elementów, dokonując oceny kwalifikacji kandydata w
kontekście przyszłego przedmiotu działalności, Komisja Prawna ma za zadanie
przeanalizować również deklaracje dotyczące braku konfliktu interesów złożone przez
kandydata.

5. Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych
pracowników Unii Europejskiej

Komisja Prawna jest właściwa również w sprawach dotyczących Regulaminu pracowniczego
urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Od wejścia w
życie traktatu lizbońskiego do wszelkich zmian regulaminu i warunków zastosowanie ma
zwykła procedura ustawodawcza. W okresie siódmej kadencji regulamin pracowniczy
poddano trzem odrębnym reformom. Pierwsza z nich wynikała z utworzenia Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych, druga miała związek z przystąpieniem Chorwacji do UE, a
trzecia była gruntowną reformą, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2014 r.

5.1. Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Art. 27 ust. 3 TUE stanowi, iż „wysoki przedstawiciel jest wspomagany przez Europejską
Służbę Działań Zewnętrznych. Służba ta [...] składa się z urzędników właściwych służb
Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, jak również z personelu delegowanego przez
krajowe służby dyplomatyczne”.

296 Dz.U. L 262 z 2005, s. 1.
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Dnia 26 lipca 2010 r. Rada na podstawie art. 27 ust. 3, po konsultacji z Parlamentem i
uzyskaniu zgody Komisji, przyjęła decyzję ustanawiającą Europejską Służbę Działań
Zewnętrznych (ESDZ) oraz określającą jej organizację i funkcjonowanie.

Aby służba ta mogła funkcjonować, konieczny był szereg innych zmian legislacyjnych, w
tym zmian dotyczących kwestii budżetowych oraz zmian istniejących regulaminów
pracowniczych (zarówno regulaminu pracowniczego urzędników, jak i warunków
zatrudnienia innych pracowników). Wspomniane zmiany dotyczyły przede wszystkim nowej
kategorii pracowników, czyli „personelu delegowanego przez krajowe służby
dyplomatyczne” – warunków mających zastosowanie do takich osób, sposobu wyboru takich
osób, jak również ich praw i obowiązków.

Po trzech rundach nieformalnych rozmów trójstronnych prowadzonych pod kierunkiem
belgijskiej prezydencji w Radzie sprawozdawca (Bernard Rapkay) zdołał doprowadzić do
porozumienia w pierwszym czytaniu.

5.2. Przystąpienie Chorwacji do UE
Zgodnie z ustaloną praktyką wraz z przystąpieniem do UE nowego państwa członkowskiego
konieczne były tymczasowe środki polegające na „pozytywnej dyskryminacji” na korzyść
obywateli Chorwacji w związku z przystąpieniem tego państwa do UE, przybierające formę
odstępstw od ogólnych zasad prowadzenia rekrutacji na stanowiska w Unii Europejskiej.

Sprawozdawcą była w tym czasie Dagmar Roth-Behrendt.

5.3. Reforma z 2013 r.

Trzecia reforma była rozłożona w czasie i trudna do realizacji. Komisja przedstawiła swój
wniosek dnia 14 grudnia 2011 r., a ostateczne porozumienie z Radą osiągnięto dopiero w
maju 2013 r. Było to spowodowane z jednej strony trudnościami w obrębie Rady, ponieważ
państwa członkowskie miały problem z wypracowaniem stanowiska, a z drugiej strony
faktem, iż reforma była powiązana z trwającymi negocjacjami w sprawie wieloletnich ram
finansowych na lata 2014–2020.

Po intensywnych negocjacjach oraz pięciu rundach rozmów trójstronnych prowadzonych
pod kierunkiem prezydencji irlandzkiej zdołano osiągnąć porozumienie. Zespół
negocjacyjny Parlamentu pracował pod przewodnictwem Dagmar Roth-Behrendt, zespół
negocjacyjny Rady – pod przewodnictwem irlandzkiego ambasadora – Rory'ego
Montgomery'ego, a zespół negocjacyjny Komisji – pod przewodnictwem
wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča.

Ostateczne porozumienie objęło między innymi nową metodę dostosowywania wynagrodzeń
i emerytur, zmianę ścieżki kariery, przywrócenie składki solidarnościowej, zmiany w
systemie emerytalnym i wydłużenie czasu pracy.

W tym kontekście w międzyinstytucjonalnym porozumieniu towarzyszącym rozporządzeniu
w sprawie wieloletnich ram finansowych instytucje zgodziły się na redukcję liczby personelu
o 5% do 2018 r.
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6. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z art. 12 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli
do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach
bezpośrednich („aktu z 1976 r.”)297 Parlament ma obowiązek
weryfikować mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z sekcją XVI pkt 10 załącznika VII do Regulaminu
Komisja Prawna odpowiada za weryfikację mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Podtrzymując obowiązującą praktykę, dnia 2 września 2009 r. koordynatorzy komisji
uzgodnili, że przez całą siódmą kadencję to przewodniczący będzie stałym sprawozdawcą w
kwestii wszystkich wniosków o weryfikację.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała weryfikacji mandatów nowo wybranych posłów
do Parlamentu Europejskiego w sprawozdaniu przyjętym jednogłośnie dnia 9 listopada
2009 r. i zatwierdzonym przez zgromadzenie plenarne dnia 16 grudnia 2009 r.298.
Sprawozdanie dotyczyło wyników bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniach 4–7 czerwca 2009 r. i było oparte na oficjalnym komunikacie
każdego państwa członkowskiego w sprawie wyników wyborów, zawierającym nazwiska
wybranych kandydatów oraz nazwiska ich ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej
według wyników głosowania.

Ponieważ jednak niektóre państwa członkowskie nie przekazały list ewentualnych zastępców
– lub przekazały je po terminie – komisja w swoim sprawozdaniu powtórzyła apel do
właściwych władz krajowych o niezwłoczne przekazanie Parlamentowi komunikatu
zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wybranych kandydatów, jak również o
przekazanie nazwisk ich ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników
głosowania, tak jak wymaga się tego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy Regulaminu Parlamentu.

Począwszy od siódmej kadencji urząd posła do Parlamentu Europejskiego nie może być
łączony z urzędem posła do parlamentu krajowego któregokolwiek z państw członkowskich.
Wynika to szczególnie z faktu, iż nie ma już zastosowania tymczasowe odstępstwo
przyznane Zjednoczonemu Królestwo na mocy art. 7 ust. 2 akapit drugi tiret drugie aktu z
1976 r.

Warto przypomnieć, że w związku z tym władze Zjednoczonego Królestwa przyjęły w
2008 r. przepisy o niełączeniu funkcji członka Izby Lordów z funkcją posła do Parlamentu
Europejskiego, zgodnie z którymi dożywotni parowie Izby Lordów nie mogą zasiadać ani
głosować w Izbie Lordów ani w żadnej jej komisji w czasie pełnienia funkcji posła do
Parlamentu Europejskiego, a także nie mogą otrzymać mandatu członka Izby Lordów, gdyż
są tego prawa pozbawieni na mocy tych przepisów. Niemniej jednak w swoim sprawozdaniu
Komisja Prawna wezwała Komisję Europejską, by ta sprawdziła, czy przepisy z 2008 r. o
niełączeniu funkcji członka Izby Lordów z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, a
zwłaszcza ich art. 4, są w pełni zgodne z aktem z dnia 20 września 1976 r., i wezwała
Komisję do wszczęcia odpowiedniej procedury, jeżeli okazałoby się, że jest inaczej299.

297 Akt z dnia 20 września 1976 r. zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE z dnia 25 czerwca i 23 września
2002 r. (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5).
298 Sprawozdanie komisji A7-0073/2009; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie weryfikacji mandatów (2009/2091(REG)).
299 Do dnia dzisiejszego nie wszczęto żadnej procedury. Obecne przepisy z 2008 r. o niełączeniu funkcji członka
Izby Lordów z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego nie obejmują sytuacji parów dziedzicznych. Wygląda
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W sprawozdaniu z 2009 r. stwierdzono ważność mandatu posłów do Parlamentu
Europejskiego wymienionych w załączniku do sprawozdania, o których wyborze
poinformowały właściwe organy krajowe i którzy złożyli pisemne oświadczenia wymagane
na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz załącznika I do
Regulaminu, z zastrzeżeniem ewentualnych decyzji właściwych organów państw
członkowskich w sprawie sporów wyborczych. Komisja Prawna wezwała zatem właściwe
władze państw członkowskich, by jak najszybciej zakończyły analizę zastrzeżeń, które
zostały im przedstawione, i by poinformowały Parlament Europejski o jej wynikach.

Parlament ma również prawo do podejmowania decyzji w kwestiach spornych dotyczących
ważności mandatu posłów do Parlamentu Europejskiego. Niemniej jednak zgodnie z art. 12
aktu z 1976 r. prerogatywa ta może dotyczyć jedynie sporów wynikających z przepisów ww.
aktu, innych niż wynikające z przepisów krajowych, do których akt się odwołuje300. Na
podstawie aktualnie dostępnych danych można stwierdzić, że w odniesieniu do wyborów
przeprowadzonych w dniach 4–7 czerwca 2009 r. Parlamentowi Europejskiemu nie
przedstawiono żadnych kwestii spornych. Jednakże z uwagi na to, iż spory mogą pojawić się
nawet na późniejszym etapie, art. 3 ust. 4 akapit trzeci Regulaminu stanowi, iż „Parlament
może, na podstawie sprawozdania komisji, rozstrzygać w dowolnym momencie w sprawie
sporów dotyczących ważności mandatu posła”.

Dnia 12 grudnia 2011 r. i 16 stycznia 2012 r. przewodniczący Parlamentu ogłosił, że po
wejściu w życie protokołu zmieniającego protokół (nr 36) w sprawie przepisów
przejściowych, szczególnie jego art. 2 dotyczący składu Parlamentu Europejskiego,
Parlament dysponuje 18 dodatkowymi miejscami na pozostały okres siódmej kadencji
parlamentarnej. Komisja Prawna zweryfikowała mandaty nowych posłów dnia 25 stycznia
2012 r.301.

Komisja Prawna dokonała również weryfikacji mandatów 12 posłów chorwackich, którzy
zostali wybrani dnia 14 kwietnia 2013 r., a których imiona i nazwiska zostały ujęte w

na to, że brytyjskie ustawodawstwo nie przewiduje możliwości zawieszenia przez parów dziedzicznych
sprawowania urzędu w Izbie Lordów, jak ma to miejsce w przypadku parów dożywotnich. Oznaczałoby to
zatem, że parowie dziedziczni ze względu na przepisy o zakazie łączenia funkcji zawarte w akcie z 1976 r. nie
mogliby zasiąść w Parlamencie Europejskim, gdyby zostali do niego wybrani. Byłoby to sprzeczne z zasadą
powszechności wyborów do Parlamentu Europejskiego zapisaną w art. 1 ust. 3 aktu z 1976 r. Komisja
kontaktowała się z właściwymi organami brytyjskimi w celu uzyskania dalszych wyjaśnień na potrzeby
sprawdzenia zgodności brytyjskiego ustawodawstwa z aktem z 1976 r. dotyczącym wyboru posłów do
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do parów dziedzicznych.
300 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że z samej treści art. 12 aktu z 1976 r. jasno wynika, iż w artykule tym nie
przyznano Parlamentowi kompetencji rozstrzygania sporów wynikłych na tle całego prawa Unii. Zgodnie
z jasnym brzmieniem tego artykułu odnosi się on tylko do „spor[ów] […] [wynikłych] na tle postanowień
niniejszego aktu”: zob. wyrok z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych C-393/07 i C-9/08 Włochy
przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. s. I-03679, pkt 54.
301 Z uwagi na to, iż traktat lizboński wszedł w życie dopiero po wyborach z 2009 r., wybory przeprowadzono
zgodnie z postanowieniami traktatu nicejskiego, w świetle którego w parlamencie zasiadało 736 posłów. Po
wejściu w życie traktatu lizbońskiego dnia 1 grudnia 2009 r. liczba miejsc w Parlamencie wynosiła 751, a
Niemcy miały trzy miejsca mniej, niż przewidywał to traktat nicejski. Zgodnie z art. 5 aktu z 1976 r. nie ma
jednak możliwości odebrania posłowi mandatu w trakcie trwania kadencji parlamentarnej, a przez to
ograniczenia liczby posłów w niemieckiej delegacji. Z tego względu, aby liczba ta pozostała niezmieniona, do
czasu przeprowadzenia wyborów w 2014 r. zwiększono ogólną liczbę posłów o 18 w drodze zmiany protokołu
(nr 36) w sprawie przepisów przejściowych. Na wniosek Parlamentu przedstawiony w rezolucji z dnia 13 marca
2013 r. Rada przyjęła decyzję dotyczącą podziału miejsc po wyborach w 2014 r. Podział miejsc zostanie
poddany ponownemu przeglądowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed wyborami zaplanowanymi na 2019 r.
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komunikacie przekazanym przez organy krajowe po przystąpieniu tego państwa do Unii
Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r.302.

Poza dokonaniem weryfikacji mandatów posłów wybranych w wyborach w 2009 r., 2011 r. i
2013 r. komisja weryfikowała również mandaty posłów wyznaczonych przez właściwe
organy krajowe do zastąpienia posłów, których mandat zakończył się w trakcie kadencji ze
względu na stwierdzenie niezgodności, rezygnację lub śmierć303. Komisja Prawna
zweryfikowała następującą liczbę mandatów poselskich: 3 w 2009 r., 9 w 2010 r., 19 w
2011 r., 27 w 2012 r., 18 w 2013 r. oraz 9 w 2014 r.304. Zgodnie z art. 4 Regulaminu Komisja
Prawna musiała również stwierdzić, czy rezygnacja posła była zgodna z duchem lub literą aktu z
20 września 1976 r., i przeanalizowała następującą liczbę przypadków: 13 w 2011 r., 9 w 2012 r.,
4 w 2013 r. oraz 1 w 2014 r.

Interesującym przypadkiem weryfikacji mandatu była sprawa Michela Dantina, francuskiego
posła do Parlamentu Europejskiego, którego mandat został zweryfikowany w sprawozdaniu
z 2009 r. razem z mandatami wszystkich nowo wybranych posłów. Michel Dantin został
wybrany jako zastępca Nory Berry, która wyprzedzała go na liście kandydatów, ale
ponieważ wchodziła w skład rządu krajowego, zajmowała urząd niepołączalny z mandatem
posła do Parlamentu Europejskiego. Francuskie przepisy zezwalają członkom rządu
krajowego wybranym do Parlamentu Europejskiego na „zamrożenie” mandatu
parlamentarnego do czasu zakończenia wykonywania obowiązków w rządzie. Kiedy
kadencja na stanowisku rządowym dobiega końca, osoby takie mogą wznowić swój mandat
w Parlamencie Europejskim. Nora Berra wznowiła swój mandat parlamentarny w celu
zastąpienia Michela Dantina od dnia 16 czerwca 2012 r. W tym samym czasie inny francuski
poseł do Parlamentu Europejskiego, Damien Abad, został powołany do rządu krajowego z
dniem 17 czerwca 2012 r., a Michel Dantin, który zgodnie z przepisami obowiązującymi we
Francji znajdował się na czele listy kandydatów po wznowieniu przez Norę Berrę jej
mandatu parlamentarnego, został wyznaczony do zastąpienia Damiena Abada jako posła do
Parlamentu Europejskiego z dniem 17 czerwca 2012 r. W tych okolicznościach Komisja
Prawna musiała odnieść się do powtórnego wskazania Michela Dantina, jednocześnie
weryfikując mandat Nory Berry.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Regulaminu właściwa komisja zbadała kwestię zgodności funkcji
zewnętrznych, jakie właściwe organy krajowe zamierzały powierzyć posłowi Bogusławowi
Śmigielskiemu. Dnia 23 czerwca 2010 r. Komisja Prawna uznała, że proponowane
powołanie (na członka komitetu honorowego budowy przy Świątyni Opatrzności Bożej w
Warszawie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem) nie jest
niezgodne z literą i duchem aktu z 1976 r.

302 Po przystąpieniu Chorwacji do UE liczba miejsc w Parlamencie została tymczasowo zwiększona do 766
zgodnie z art. 19 aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji.
303 W kwestii niezgodności – w myśl poprawki do art. 3 Regulaminu przyjętej przez zgromadzenie plenarne
dnia 12 października 2006 r. – jeżeli na podstawie faktów możliwych do zweryfikowania za pomocą
ogólnodostępnych źródeł zostanie stwierdzone, że poseł zajmuje stanowisko niepołączalne z wykonywaniem
mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 aktu z 1976 r., Parlament, na
podstawie informacji otrzymanych od Przewodniczącego, stwierdza wakat. Innymi słowy, Parlament może
stwierdzić wakat, nie czekając na komunikat od właściwych organów krajowych, które niezależnie od tego są
zobowiązane przedstawić imię i nazwisko (imiona i nazwiska) posła (posłów) zastępujących. Parlament w
okresie siódmej kadencji korzystał z tego artykułu kilkukrotnie.
304 Ponieważ komunikaty o powołaniach dotarły na krótko przed końcem kadencji, mandaty posłanek Katrin
Saks oraz Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy musiały zostać zweryfikowane z zastosowaniem procedury
pisemnej.
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7. Przywileje i immunitety

7.1. Ramy prawne oraz odnośne orzecznictwo
Zgodnie z sekcją XVI pkt 10 załącznika VII do Regulaminu
Komisja Prawna jest właściwa w sprawach dotyczących
przywilejów i immunitetów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Ramy prawne dotyczące immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego są szczególnie
złożone. Prawo materialne, które było dawniej zawarte w art. 8, 9 i 10 Protokołu w sprawie
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jest obecnie
ujęte w art. 7, 8 i 9 protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów Unii Europejskiej, stanowiącego
załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Protokół, o którym
mowa również w art. 343 TFUE, ma zatem status prawa pierwotnego Unii.

Procedura obowiązująca w Parlamencie jest zawarta w art. 5–7 Regulaminu. Z biegiem
siódmej kadencji Regulamin ulegał znacznym zmianom, o czym będzie jeszcze mowa w
dalszej części.

Ramy prawne dotyczące immunitetu uzupełnia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości,
które w trakcie trwania kadencji nabrało fundamentalnego znaczenia.

Po pierwsze zakres immunitetu posłów definiuje się poprzez wprowadzenie rozróżnienia na
tzw. „immunitet bezwzględny” przewidziany w art. 8 protokołu305 oraz „immunitet
względny” przewidziany w art. 9 protokołu306.

Art. 8 protokołu stanowi, iż „wobec członków Parlamentu Europejskiego nie można
prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich
opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich
obowiązków służbowych”. Taki immunitet bezwzględny stanowi odpowiednik immunitetu
przysługującego posłom do parlamentów krajowych w świetle krajowego prawa
konstytucyjnego307. Służy to realizacji słusznego celu, jakim jest zabezpieczenie wolności
słowa w Parlamencie308.

305 Irresponsabilité, insindicabilità, Immunität.
306 Inviolabilité, inviolabilità, Unverletzlichkeit.
307 Zob. przykładowo art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej („Żaden członek parlamentu nie może być
ścigany, poszukiwany, zatrzymany, aresztowany bądź sądzony z powodu wyrażonych poglądów w związku
wykonywaniem swych funkcji lub z powodu głosowania”), art. 68 ust. 1 Konstytucji Włoch („Członkowie
parlamentu nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za wyrażane opinie i za sposoby głosowania podczas
wykonywania swoich funkcji”), art. 9 Ustawy o prawach Zjednoczonego Królestwa z 1689 r. („[...] wolność
słowa i debat lub postępowań w Parlamencie nie będzie powodem do stawiania w stan oskarżenia lub
kwestionowania w jakimkolwiek sądzie lub miejscu poza Parlamentem”) oraz art. 83 Konstytucji Republiki
Słowenii („Poseł do Zgromadzenia Państwowego nie ponosi odpowiedzialności karnej za poglądy wypowiadane
i głosy oddane na posiedzeniach Zgromadzenia Państwowego i jego organów roboczych”). Podobna zasada,
uwzględniająca przy tym ważny wyjątek związany ze zniesławieniem, została zapisana również w art. 46 ust. 1
Konstytucji Niemiec („Deputowany nigdy nie może być ścigany ani pociągnięty do odpowiedzialności sądowej,
dyscyplinarnej lub innej poza Bundestagiem za sposób głosowania albo za swoje wypowiedzi w Bundestagu lub
w którejś z jego komisji. Nie dotyczy to przypadków zniesławienia”).
308 Wyrok Trybunału Praw Człowieka z 2002 r. w sprawie A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, ECHR
35373/97.
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Ówczesny Sąd Pierwszej Instancji, zwany obecnie Sądem, uznał, że przywileje i immunitety
przysługujące na mocy protokołu mają charakter czysto funkcjonalny w zakresie, w jakim
służą uniknięciu ingerencji w funkcjonowanie i niezależność Wspólnot309.

Co się tyczy procedur, które Komisja Prawna musi stosować, odnosząc się do kwestii
immunitetu, szczególne znaczenie ma rozróżnienie na immunitet bezwzględny oraz
immunitet względny. Jeżeli zostanie stwierdzone, że sprawa dotyczy opinii wyrażonej lub
głosu oddanego przez posła w ramach wykonywania obowiązków służbowych, w
odniesieniu do danego działania posła ma zastosowanie art. 8 protokołu i nie ma możliwości
uchylenia immunitetu310.

Jeżeli chodzi o istotną treść art. 8, Komisja Prawna wypracowała stałą praktykę z uwagi na
to, iż – jak zauważył Trybunał Sprawiedliwości – zakres stosownego immunitetu musi być
ustalony wyłącznie na podstawie prawa unijnego311.

Do sprecyzowania koncepcji „opinii wyrażonej w czasie wykonywania obowiązków
służbowych” przyczynił się również inny przełomowy wyrok312. Trybunał uznał, że art. 8
protokołu musi być interpretowany w taki sposób, że choć immunitet parlamentarny
zasadniczo obejmuje oświadczenia wygłoszone na terenie Parlamentu Europejskiego, nie jest
rzeczą niemożliwą, aby oświadczenie wygłoszone poza terenem Parlamentu było również
opinią wyrażoną w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych. To, czy
oświadczenie stanowi taką opinię, czy też nie, musi być zatem ustalone na podstawie
charakteru i treści wypowiedzi, a nie miejsca, gdzie została wygłoszona313.

Na potrzeby art. 8 protokołu „opinię” należy rozumieć w szerszym sensie, obejmującym
również uwagi i oświadczenia, które ze względu na swoją treść są równoważne z sądami
stanowiącymi subiektywną ocenę314. Ponadto aby zastosowanie miała ochrona wynikająca z
immunitetu, opinia musi zostać wyrażona przez posła do Parlamentu Europejskiego „w
ramach wykonywania [przez niego] obowiązków służbowych”, co oznacza wymóg istnienia
powiązania między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi315. Trybunał jasno
stwierdził również, że powiązanie między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi
musi być bezpośrednie i oczywiste316 oraz że do sądu krajowego należy ustalenie, czy
warunki określone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości zostały w danym przypadku
spełnione317.

309 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-345/05 Mote, Zb.Orz. s. II-2849,
pkt 27. W tym przypadku uznano, że zakaz ograniczenia swobody przepływu posłów, o którym mowa w art. 8
(obecnie art. 7) protokołu, nie może zapewniać większej ochrony niż immunitet przewidziany art. 10 (obecnie
art. 9). Przywilej „ma na celu zagwarantowanie posłom do Parlamentu Europejskiego swobody podróżowania
do lub z miejsca obrad Parlamentu”.
310 Zob. wyrok z dnia 21 października 2008 r. w połączonych sprawach C-200/07 i C-201/07 Marra, Zb.Orz. s.
I-7929, pkt 44, zob. także pkt 27: immunitet wynikający z art. 8 musi być „bezwzględnym immunitetem
sprzeciwiającym się wszczęciu jakiegokolwiek postępowania sądowego z uwagi na wyrażoną opinię lub
stanowisko zajęte w głosowaniu w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych”.
311 Wyrok w sprawie Marra, jw., pkt 26.
312 Zob. wyrok z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C-163/10 Patriciello, Zb.Orz. s. I-7565.
313 Wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 30.
314 Wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 32.
315 Wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 33.
316 Wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 35.
317 Wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 37. Zob. również wyrok w sprawie Marra, jw., pkt 32–34, w którym
Trybunał stwierdził, że ocena tego, czy sprawa dotyczy immunitetu w rozumieniu art. 8, należy do wyłącznej
kompetencji sądów krajowych mających stosować ten przepis, które – jeżeli stwierdzą, że opinie i stanowiska
zajęte w głosowaniu zostały wyrażone w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych – mogą
wyłącznie wyciągnąć konsekwencje związane z takim immunitetem. Jeżeli stosując art. 8, sądy krajowe mają
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Przywołane powyżej orzecznictwo jest również niezwykle ważne z tego względu, że
precyzuje, iż procedura skorzystania z immunitetu parlamentarnego przysługującego posłowi
w ramach Regulaminu318 również dotyczy art. 8 protokołu319. Niemniej jednak Trybunał
stwierdził, że wszelkie decyzje Parlamentu E u r o p e j s k i e g o dotyczące skorzystania z
immunitetu przez posła na podstawie art. 8 protokołu są niczym więcej, jak tylko „opinią”,
i nie są wiążące dla sądów krajowych320.

Jak wynika ze sprawozdań, Komisja Prawna sprawnie przystosowała swoje praktyki do
orzecznictwa Trybunału w kwestii art. 8.

Art. 9 protokołu jest szczególnie złożony i powoduje szereg trudności praktycznych. Stanowi
on, co następuje:

„Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie korzystają:

a) na terytorium swojego państwa – z immunitetów przyznawanych członkom
parlamentu ich państwa;

b) na terytorium innego państwa członkowskiego – z immunitetu chroniącego przed
zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

Immunitet chroni także członków podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa
się posiedzenie Parlamentu Europejskiego.

Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy członek został schwytany
na gorącym uczynku, i nie może on stanowić przeszkody w wykonywaniu przez
Parlament Europejski prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek
ze swoich członków”.

Jak stwierdził Sąd Pierwszej Instancji, celem art. 9 protokołu jest „zapewnienie niezależności
posłów do Parlamentu, poprzez zapobieżenie temu, by w trakcie trwania sesji Parlamentu
wywierano na nich naciski w postaci gróźb aresztowania lub wszczęcia postępowania
karnego”321.

Brzmienie art. 9 odnosi się do sytuacji, w której posłowie do Parlamentu Europejskiego byli
wybierani spośród posłów do parlamentów krajowych, a nie w drodze wyborów
bezpośrednich. Od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich z 1979 r. zaistniała zatem
potrzeba stworzenia nowych ram prawnych w celu uwzględnienia demokratycznej
legitymacji posłów. Parlament kilkakrotnie zwracał uwagę na taką potrzebę322, a w 2005 r.

wątpliwości co do interpretacji artykułu, mogą one (a w przypadku sądów ostatniej instancji – muszą) skierować
do Trybunału pytanie prejudycjalne.
318 Zob. dawny art. 6 ust. 3, obecny art. 6a Regulaminu.
319 Zob. wyrok w sprawie Marra, jw., pkt 37: „[Art. 6a] Regulaminu ustanawia zasady postępowania w sprawie
skorzystania z immunitetu i przywilejów, które może być wszczęte przez posła europejskiego i które dotyczy
również immunitetu z uwagi na opinie i stanowiska zajęte w głosowaniu w ramach wykonywania funkcji
parlamentarnych”.
320 Wyrok w sprawie Marra, jw., pkt 39, oraz wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 39. Niemniej jednak
Trybunał uznał, że zastosowanie w tym kontekście ma obowiązek lojalnej współpracy między instytucjami
europejskimi a organami krajowymi. Z tego względu gdy przed sądem krajowym zostaje wniesione powództwo
przeciwko posłowi do Parlamentu Europejskiego, a ten sąd został poinformowany, że wszczęto postępowanie w
sprawie skorzystania przez posła z immunitetu, przewidziane Regulaminem Parlamentu, rzeczony sąd musi
zawiesić postępowanie sądowe i zwrócić się do Parlamentu o zajęcie stanowiska w jak najkrótszym terminie:
zob. wyrok w sprawie Marra, jw., pkt 43.
321 Wyrok w sprawie Mote, jw., pkt 50, przywołanie postanowienia z 2000 r. w sprawie T‑17/00 RRothley i in.
przeciwko Parlamentowi, Rec. s. II‑2085, pkt 90.
322 Po raz pierwszy Parlament zwrócił na to uwagę w rezolucji z dnia 15 września 1983 r. (Dz.U. C 277 z
17.10.1983, s. 135). Po raz ostatni wspomniano o tym w rezolucji Parlamentu z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie
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Rada zgodziła się przyjrzeć tej kwestii w celu podjęcia decyzji w sprawie protokołu323, przy
czym do tej pory nie podjęto żadnych działań. Główną niedoskonałością obecnych ram
prawnych jest to, iż stosowanie przepisów krajowych narzucone w art. 9 powoduje dużą
rozbieżność zasad, a wręcz różnice w traktowaniu poszczególnych posłów. Gdy posłowie
przebywają w krajach pochodzenia, faktycznie są objęci immunitetem przysługującym
posłom do parlamentu krajowego, co oznacza w niektórych przypadkach całkowity brak
immunitetu324. Ustanowienie jednolitego systemu ponadnarodowego byłoby zatem
najlepszym rozwiązaniem.

Również art. 9, podobnie jak art. 8, stanowi punkt wyjścia dla ważnych orzeczeń. W
szczególności Sąd stwierdził, że przepisy zawarte w art. 9 akapit pierwszy lit. a) protokołu
oznaczają, że zakres i wymiar immunitetu przysługującego posłowi do Parlamentu
Europejskiego na terytorium jego własnego państwa określa się na podstawie różnych
przepisów krajowych, do których odnosi się ten artykuł325.

Sąd doprecyzował, iż art. 9 protokołu „dotyczy immunitetu w postępowaniach sądowych,
których przedmiotem jest inne działanie niż to, do którego odnosi się rzeczony art. 9 [obecny
art. 8]”326. W konsekwencji w żadnym razie poseł nie może powoływać się na możliwość
korzystania na podstawie art. 9 z krajowych przepisów dotyczących wolności słowa,
ponieważ kwestia ta jest objęta w pełni i wyłącznie bezwzględnym immunitetem
wynikającym z art. 8. W przeciwieństwie do immunitetu wynikającego z art. 8 wszelki
immunitet, który istnieje na podstawie art. 9 akapit pierwszy lit. a) może być uchylony
przez Parlament Europejski zgodnie z art. 9 ostatni akapit, jeżeli zażąda tego organ
krajowy.

Posłowie mogą składać wnioski o skorzystanie z immunitetu w trybie przewidzianym w
art. 9. Niemniej jednak Sąd wyraźnie zaznaczył, że Parlament ma dużą swobodę w kwestii
podejmowania decyzji w odpowiedzi na wniosek o skorzystanie z immunitetu na podstawie
art. 9 protokołu327.

Procedura obowiązująca w komisji oraz na zgromadzeniu plenarnym została omówiona w
art. 5–7 Regulaminu.

W skrócie: wniosek o uchylenie immunitetu posła lub byłego posła albo o skorzystanie z
immunitetu przez posła lub byłego posła jest ogłaszany na posiedzeniu plenarnym i
przekazywany do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Prawnej przy drzwiach zamkniętych.

zmiany Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 830). Warto
wspomnieć również o tym, iż w lutym 2012 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych przedstawiła drugie
sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.
(2009/2134(INI)), w którym ponownie wysunięto dawny wniosek o zmianę Protokołu w sprawie przywilejów i
immunitetów z myślą o ustanowieniu jednolitego i ponadnarodowego systemu dla posłów do Parlamentu
Europejskiego, jednak wniosek ten nigdy nie został przedstawiony zgromadzeniu plenarnemu w celu
ewentualnego przyjęcia.
323 Zob. Deklaracja przedstawicieli państw członkowskich, posiedzenie na forum Rady, z dnia 3 czerwca 2005 r.
(dokument Rady 9737/05).
324 Ma to miejsce przykładowo w przypadku Zjednoczonego Królestwa: zob. pierwsze sprawozdanie wspólnej
komisji ds. przywilejów parlamentarnych, 9 kwietnia 1999 r., HC 214-I 1998-99, pkt. 242: „Jeżeli posłowi
stawiane są zarzuty karne, nie wymaga się uchylenia immunitetu. Jeżeli jeden z posłów zostaje pozbawiony
wolności i nie może brać udziału w obradach, należy jedynie poinformować o tej okoliczności obydwie izby”.
325 Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie T-42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi Europejskiemu,
Zb.Orz. s. II-1135, pkt 106.
326 Wyrok w sprawie Marra, jw., pkt 45.
327 Wyrok w sprawie Gollnisch, jw., pkt 101.
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Wniosek musi pochodzić od „właściwego organu” odnośnego państwa członkowskiego328.
Komisja dysponuje szeregiem stałych sprawozdawców, a zasadą jest, iż sprawozdawca nie
może posiadać tego samego obywatelstwa ani pochodzić z tej samej grupy politycznej co
poseł, którego dotyczy procedura. Poseł ma prawo do udzielenia wyjaśnień oraz
przedstawienia dokumentów, a komisja może zwrócić się o informacje do właściwego
organu państwa członkowskiego. Sprawozdanie komisji może jedynie zawierać zalecenie
dotyczące uchylenia albo nieuchylenia immunitetu posła bądź możliwości skorzystania albo
braku możliwości skorzystania z immunitetu. Komisja nie może w żadnym razie
wypowiadać się na temat winy lub braku winy posła ani też nie może wypowiadać się w
kwestii tego, czy opinie lub działania przypisywane posłowi stanowią podstawę do
prowadzenia postępowania.

Istniejące ramy prawne zostały znacząco zmienione w trakcie siódmej kadencji na potrzeby
dostosowania ich do przywołanego orzecznictwa oraz rozwoju praktyk Komisji Prawnej oraz
– ogólnie rzecz biorąc – w celu poprawy struktury i czytelności obowiązujących zasad329. Do
najważniejszych zmian należy wprowadzenie zasady, do której nieustannie nawiązywała
komisja, a w myśl której immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła,
lecz gwarancją niezależności Parlamentu jako całości oraz jego członków (art. 5 ust. 2
Regulaminu), wprowadzenie nowych szczegółowych przepisów dotyczących korzystania z
immunitetu (art. 6a Regulaminu) oraz działania Przewodniczącego w trybie pilnym w celu
utrzymania immunitetu (art. 6b Regulaminu) oraz nowe bardziej szczegółowe przepisy
dotyczące wysłuchania posłów (art. 7 ust. 5 Regulaminu). Zmiany Regulaminu potwierdziły
również zasadę, według której wykonując swoje uprawnienia związane z przywilejami i
immunitetami, Parlament działa w celu utrzymania swojej integralności jako
demokratycznego zgromadzenia ustawodawczego oraz zagwarantowania niezależności
posłów w sprawowaniu ich funkcji (art. 6 ust. 1 Regulaminu), a także doprowadziły do
wyjaśnienia, iż wnioski o uchylenie immunitetu lub o wyrażenie zgody na skorzystanie z
przywilejów i immunitetu są rozpatrywane przez Komisję Prawną niezwłocznie, lecz z
uwzględnieniem ich względnej złożoności (art. 7 ust. 2 Regulaminu). Co więcej, nowe
przepisy nadały szczególne znaczenie Komisji Prawnej, ponieważ to ona opracowuje zasady
stosowania artykułu omawiającego procedury dotyczące immunitetu (art. 7 ust. 12
Regulaminu).

Z biegiem czasu Komisja Prawna wypracowała szereg zasad, które systematycznie stosuje.
W szczególności komisja nie uchyla immunitetu, w przypadku gdy zachodzi fumus
persecutionis, a więc istnieje zasadne przypuszczenie, że postępowanie zostało wszczęte z
zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności danego posła. Ponadto od czasu sprawy
posła Jannisa Sakellariou330 Parlament jest gotowy do uchylania immunitetu również w
sprawach cywilnych, jeżeli roszczenie o odszkodowanie ma charakter sankcyjny lub

328 Chociaż możliwość taka nie jest wprost wykluczona w art. 9 akapit ostatni, prawdą jest, iż zgodnie z
Regulaminem Parlamentu immunitet żadnego z posłów nie może zostać uchylony z inicjatywy własnej
Parlamentu, a może to nastąpić jedynie na wniosek właściwego organu.
329 Zob. decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Parlamentu Europejskiego dotycząca uchylenia i skorzystania z immunitetu parlamentarnego (P7_TA-
PROV(2014)0035). Warto zauważyć, że sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych zatwierdzone przez
Parlament w pierwszym głosowaniu i przyjęte bez poprawek zawierało wszystkie poprawki zasugerowane przez
Komisję Prawną w opinii z dnia 9 lipca 2013 r.
330 Sprawozdanie komisji A5-0309/2003; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2003 r. w
sprawie wniosku Jannisa Sakellariou o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego i przywilejów.
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działanie z uwagi na jego charakter jest postrzegane w kategoriach działania noszącego
pewne znamiona czynu zabronionego331.

7.2. Rozwój sytuacji podczas siódmej kadencji

W trakcie siódmej kadencji Komisja Prawna przyjęła 43 sprawozdania dotyczące
immunitetu poselskiego: 26 wniosków o uchylenie oraz 17 wniosków o skorzystanie z
immunitetu parlamentarnego332. Niektóre ze spraw wzbudziły wątpliwości, o których warto
wspomnieć.

W przypadku wniosku o skorzystanie z immunitetu oraz przywilejów złożonego przez
Tobiasa Pflügera, byłego posła z Niemiec, Komisja Prawna przyjęła sprawozdanie
zalecające uniemożliwienie skorzystania z immunitetu. Parlament w zasadzie zajmował się
już tymi samymi faktami w 2006 r. Wówczas postanowiono zalecić uchylenie immunitetu
posła Pflügera, uznając, że sprawa podlega pod art. 9 protokołu, a przedmiotowe
postępowanie karne nie wpływa negatywnie na aktywność polityczną posła. W ocenie
komisji nie było zatem powodu, ażeby Parlament zajmował stanowisko, odwołując się
ponownie do tych samych faktów. Niemniej jednak komisja przeanalizowała również, czy w
świetle trwającego postępowania karnego – w szczególności wyroku w sądzie pierwszej
instancji oraz złożonej następnie apelacji prokuratury – mogłoby dojść do zagrożenia
prerogatyw Parlamentu, i uznała, że obydwa przypadki stanowią obiektywne zastosowanie
przepisów prawa krajowego w przedmiocie sentencji wyroków, przy czym fakt sprawowania
przez daną osobę urzędu publicznego jest jednym z czynników uwzględnianych przy
formułowaniu sentencji wyroku. Rzeczywiście sędzia sądu pierwszej instancji, odnosząc się
do sprawowania przez Tobiasa Pflügera funkcji posła do Parlamentu Europejskiego,
wyraźnie nawiązał do ogólnej funkcji przedstawiciela publicznego oraz do faktu, że
wykroczeń dokonano publicznie. Ponadto apelacja prokuratury była zaledwie pierwszym
etapem trwającego postępowania sądowego i interweniowanie nie byłoby właściwe. Mając
to na uwadze, komisja zdecydowała się nie popierać wniosku o skorzystanie z immunitetu i
przywilejów przez posła Pflügera333.

W przypadku wniosku o uchylenie immunitetu Miloslava Ransdorfa komisja jednogłośnie
przyjęła sprawozdanie, w którym zaleciła uchylenie przez Parlament immunitetu
wskazanego posła. Dla przypomnienia: dnia 9 lipca 2008 r. przewodniczący Parlamentu
przekazał przewodniczącemu Komisji Prawnej wystosowane przez czeską policję pismo z
wnioskiem o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Ransdorfa w celu umożliwienia
wszczęcia postępowania karnego. W trakcie poprzedniej kadencji Parlament zdecydował już
dnia 3 lutego 2009 r. o uchyleniu immunitetu posła Ransdorfa na potrzeby tego samego

331 Odpowiednio komisja uznała również, że posłowie powinni mieć możliwość skorzystania z immunitetu w
sprawach cywilnych w następujących przypadkach: De Magistris (sprawozdanie komisji A7-0152/2011;
decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r.), De Magistris (sprawozdanie komisji A7-0412/2011;
decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r.), De Magistris (sprawozdanie komisji A7-
0070/2012; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r.), Comi (sprawozdanie komisji A7-
0067/2014; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r.), Mirsky (sprawozdanie komisji
A7/0273/2014; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.).
332 Podane liczby potwierdzają tendencję obserwowaną w trakcie szóstej kadencji, kiedy to Komisja Prawna
przyjęła 42 sprawozdania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu parlamentarnego lub skorzystanie z
niego. W czasie siódmej kadencji komisja nie zdecydowała się na podjęcie działań w sprawie wniosków o
skorzystanie z immunitetu parlamentarnego złożonych przez Clemente'a Mastella oraz Brice'a Hortefeuksa, jak
również w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Richarda Seebera. Wymienionych spraw
nie uwzględniono w przywołanych powyżej statystykach.
333 Sprawozdanie komisji A7-0054/2009; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w
sprawie wniosku Tobiasa Pflügera o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
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postępowania karnego334. Ponieważ poseł Ransdorf został ponownie wybrany, a zgodnie z
czeskim prawem w przypadku reelekcji na posła do Parlamentu Europejskiego konieczne
jest ponowne skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu do nowego składu Parlamentu,
komisja uznała, że immunitet posła Ransdorfa powinien zostać uchylony z tych samych
powodów, z których uchylono go w 2009 r.335.

Przy okazji przyjmowania sprawozdania w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu
złożonego przez Waldemara Tomaszewskiego Komisja Prawna zwróciła się do Komisji
Europejskiej, by zobowiązała władze Litwy do przestrzegania prawa unijnego, oraz – w razie
konieczności – by wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE. Dla przypomnienia: dnia 22 stycznia 2010 r.
Główna Komisja Etyki Służbowej Republiki Litewskiej przyjęła decyzję o udzieleniu
publicznego upomnienia Waldemarowi Tomaszewskiemu na podstawie krajowego Kodeksu
postępowania polityków szczebla państwowego (obowiązującego również posłów do
Parlamentu Europejskiego) w związku z działalnością polityczną prowadzoną przez
posła Tomaszewskiego jako posła do Parlamentu Europejskiego. Z uwagi na to, iż Główna
Komisja Etyki Służbowej Republiki Litewskiej nie jest sądem powszechnym, a
poseł Tomaszewski nie był objęty postępowaniem sądowym w rozumieniu art. 8 protokołu,
Komisja Prawna uznała, że sprawa ta nie dotyczy immunitetu parlamentarnego.
Jednocześnie Komisja Prawna uznała jednak, że decyzja władz litewskich oraz przepisy
krajowe, na których oparto tę decyzję, stanowią naruszenie zasad wolności i niezależności
posłów do Parlamentu Europejskiego zapisanych w art. 2 ust. 1 Statutu posła do Parlamentu
Europejskiego336, i zwróciła się do Komisji Europejskiej o podjęcie stosownych działań337.

W przypadku wniosku o uchylenie immunitetu Elmara Broka komisja jednogłośnie podjęła
decyzję o nieuchylaniu jego immunitetu, uznając iż jego sprawa stanowiła ewidentny
przypadek fumus persecutionis. Wniosek o uchylenie immunitetu został zawarty w piśmie
przesłanym przez prokuraturę w Bielefeld i dotyczył sprawy związanej z deklaracją
podatkową posła Broka. Wniesiono zarzuty karne, które w przypadku zwykłego obywatela
skutkowałyby najwyżej postępowaniem administracyjnym. Ponadto prokurator nie tylko
próbował zataić treść zarzutów przed posłem Brokiem na błędnej i wysoce obraźliwej
podstawie bez zasadnej przyczyny, ale także szeroko zainteresował sprawą media, co
wspomnianemu posłowi wyrządziło maksymalną szkodę. W tych okolicznościach komisja
uznała, że nie ulegało wątpliwości, iż sprawa była przypadkiem fumus persecutionis,
ponieważ wszystko wskazywało na to, że postępowanie wszczęto w wyłącznym celu
zaszkodzenia dobremu imieniu posła Broka. Z tego względu komisja wezwała Parlament
Europejski do nieuchylania immunitetu parlamentarnego Elmara Broka338.

W przypadku wniosku o skorzystanie z immunitetu złożonego przez Brunona Gollnischa
komisja przyjęła sprawozdanie zalecające Parlamentowi, aby odmówił posłowi możliwości
skorzystania z immunitetu. Wniosek posła Gollnischa dotyczył środków zastosowanych
przez władze francuskie w ramach postępowania w sprawie skargi z powództwa cywilnego z
roszczeniem odszkodowania (plainte avec constitution de partie civile) wniesionej przez

334 Sprawozdanie komisji A6-0008/2009; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie
wniosku Miloslava Ransdorfa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
335 Sprawozdanie komisji A7-0107/2010; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie
wniosku Miloslava Ransdorfa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
336 Zgodnie z art. 2 ust. 1 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego „posłowie są wolni i niezależni”.
337 Sprawozdanie komisji A7-0214/2010; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
wniosku Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
338 Sprawozdanie komisji A7-0047/2011; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
wniosku o uchylenie immunitetu i przywilejów Elmara Broka.
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Międzynarodową Ligę przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi (dalej: LICRA) w dniu 26
stycznia 2009 r. przeciwko niewskazanej z imienia i nazwiska osobie w związku z
nawoływaniem do nienawiści na tle rasowym. Postępowanie dotyczyło uwag poczynionych
w komunikacie prasowym opublikowanym przez grupę polityczną rady regionalnej Rodan-
Alpy. Poseł Gollnisch zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o skorzystanie z immunitetu,
ponieważ w jego opinii przedmiotowa sprawa dotyczyła kwestii wolności wypowiedzi i
wyrażania poglądów politycznych. Komisja JURI uznała jednak, że sprawa nie dotyczy
działalności politycznej Brunona Gollnischa jako posła do Parlamentu Europejskiego.
Dotyczy ona natomiast działalności Brunona Gollnischa o charakterze wyłącznie
regionalnym i lokalnym jako radnego regionalnej rady Rodan-Alpy, w której mandat uzyskał
on w wyniku powszechnych wyborów bezpośrednich, a jest to mandat odrębny względem
tego, który posiada on jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Z tego względu komisja
zaleciła, aby Parlament odmówił posłowi Gollnischowi możliwości skorzystania z
immunitetu parlamentarnego. Jednocześnie komisja uznała fakt, że władze francuskie
przedsięwzięły środki wydające się ograniczać wolność Brunona Gollnischa przed
uprzednim zwróceniem się o uchylenie jego immunitetu, za godne ubolewania naruszenie
prerogatyw Parlamentu. Niemniej jednak do czasu wydania decyzji przez Parlament władze
Francji oficjalnie zwróciły się o uchylenie immunitetu posła Gollnischa w celu podjęcia
takich środków w przyszłości, w związku z czym nie istniała już konieczność skorzystania z
immunitetu przez posła Gollnischa w tym zakresie339. W związku z tym samym
postępowaniem sądowym komisja rozpatrywała również wniosek o uchylenie immunitetu
posła Gollnischa przedłożony przez prokuraturę przy Sądzie Apelacyjnym w Lyonie na
potrzeby rozpatrzenia skargi złożonej przez organizację LICRA oraz ewentualnego
wszczęcia postępowania przeciwko posłowi Gollnischowi przed właściwym sądem. W
ramach zachowania spójności z decyzją podjętą w odpowiedzi na wniosek o skorzystanie z
immunitetu komisja zaleciła uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Gollnischa340.

W kwestii wniosku o uchylenie immunitetu Adriana Severina komisja, nie znajdując
dowodów zajścia fumus persecutionis, zaleciła Parlamentowi Europejskiemu, aby ten uchylił
immunitet parlamentarny posła. Jednocześnie komisja uznała również, że do czasu wydania
prawomocnego wyroku poseł Severin powinien być chroniony przed wszelkimi formami
ograniczenia wolności osobistej lub innymi środkami, które uniemożliwiałyby mu
wykonywanie obowiązków właściwych dla posiadanego przez niego mandatu341.

W przypadku dwóch wniosków o skorzystanie z immunitetu złożonych przez Viktora
Uspaskicha odpowiednio w dniach 5 i 11 kwietnia 2011 r. komisja uznała, że właściwe
będzie rozpatrzenie ich łącznie ze względu na to, iż dotyczyły tego samego postępowania.
Dla przypomnienia: posłowi Uspaskichowi postawiono zarzuty zasadniczo związane z
fałszerstwem dokumentów księgowych w związku z finansowaniem partii politycznej w
okresie poprzedzającym jego wybór do Parlamentu Europejskiego. W tej kwestii należy
zauważyć, że dnia 7 września 2010 r. Parlament uchylił już immunitet posła Viktora
Uspaskicha, uznając, że nie przedstawiono przekonujących dowodów na istnienia fumus
persecutionis, natomiast przestępstwa, o które jest oskarżony poseł Viktor Uspaskich, nie
mają nic wspólnego z jego działalnością w charakterze posła do Parlamentu Europejskiego.
Dnia 28 października 2010 r. Viktor Uspaskich wniósł sprawę o unieważnienie decyzji

339 Sprawozdanie komisji A7-0154/2011; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
wniosku Brunona Gollnischa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
340 Sprawozdanie komisji A7-0155/2011; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
wniosku o uchylenie immunitetu i przywilejów Brunona Gollnischa.
341 Sprawozdanie komisji A7-0242/2011; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w
sprawie wniosku o uchylenie immunitetu i przywilejów Adriana Severina.
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Parlamentu z dnia 7 września 2010 r. przed Sądem, jednak wycofał ją w lipcu 2011 r. W
piśmie z dnia 5 kwietnia 2011 r. zawierającym wniosek o skorzystanie z immunitetu Viktor
Uspaskich oświadczył, że postępowanie karne wszczęte przez władze litewskie
uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków parlamentarnych przez ograniczenie jego
wolności przemieszczania się, co stoi w sprzeczności z art. 7 protokołu. Artykuł 7 protokołu
ma za zadanie chronić posłów przed ograniczaniem ich wolności przemieszczania się, o
charakterze innym niż sądowy, i w związku z tym nie zawiera immunitetu, lecz przywilej, i
nie przewiduje się w nim ochrony przed sądowym ograniczaniem swobody przemieszczania
się posła. W związku z tym Parlament nie mógł przychylić się do wniosku Viktora
Uspaskicha z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie skorzystania z immunitetu w oparciu o art. 7
protokołu. We wniosku o skorzystanie z immunitetu z dnia 11 kwietnia 2011 r.
poseł Uspaskich zwrócił się do Parlamentu o przywrócenie mu immunitetu i zmianę
wcześniejszej decyzji z września 2010 r. Poseł Uspaskich przedstawił nowe argumenty, a
mianowicie notę dyplomatyczną zamieszczoną w internecie przez WikiLeaks, wskazując, że
jego proces o fałszerstwo dokumentów księgowych był motywowany politycznie, co stanowi
uzasadnienie dla przywrócenia mu immunitetu. Komisja uznała jednak, że nie ma związku
między rzekomym oświadczeniem litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych a
wszczęciem postępowania, przez co nie istnieje uzasadnienie dla twierdzenia, iż
poseł Uspaskich padł ofiarą prześladowań ze względów politycznych. Z tego względu
komisja podjęła decyzję o tym, aby odmówić posłowi Uspaskichowi możliwości
skorzystania z immunitetu342.

W przypadku wniosku o skorzystanie z immunitetu złożonego przez Gabriele Albertiniego
komisja przyjęła sprawozdanie zalecające, aby odmówić posłowi możliwości skorzystania z
immunitetu343. Niemniej jednak kilka miesięcy później poseł Albertini złożył wniosek o
ponowne rozpatrzenie jego wniosku o skorzystanie z immunitetu i przedstawił nowe
dowody. Zapoznawszy się z dokumentami przedstawionymi przez posła Albertiniego,
rozważywszy sprawę kilkakrotnie oraz uzyskawszy wyjaśnienia od włoskiej Wysokiej Rady
Sądownictwa oraz sądu i prokuratury prowadzących przedmiotowe postępowanie, Komisja
Prawna zaleciła, aby nie otwierać ponownie postępowania w sprawie skorzystania z
immunitetu przez Gabriele Albertiniego, ponieważ uznała, że nie ma powodów, aby
rozważać ponownie decyzję Parlamentu z dnia 21 maja 2013 r., w której postanowiono
odmówić możliwości skorzystania z immunitetu. We wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy poseł Albertini powoływał się na fakt, na który zwracał już uwagę w pierwotnym
postępowaniu. Nowe dokumenty oraz wyjaśnienia udzielone następnie przez władze włoskie
pozwoliły stwierdzić pewność tego faktu, ale już wcześniej uznano, że sam w sobie nie
świadczy on o istnieniu fumus persecutionis ani nie stanowi uzasadnienia dla przyznania
posłowi Albertiniemu możliwości skorzystania z immunitetu w pierwotnym postępowaniu.
Przedstawienie dodatkowych dowodów przemawiających za przywoływanym faktem nie
stanowiło zatem powodu do ponownego rozpatrywania wniosku o skorzystanie z
immunitetu.

W przypadku wniosku Corneliu Vadima Tudora o skorzystanie z immunitetu komisja
przyjęła jednogłośnie sprawozdanie zalecające Parlamentowi, aby nie umożliwiał posłowi
skorzystania z immunitetu i przywilejów. Wniosek posła Tudora odnosił się do

342 Sprawozdanie komisji A7-0411/2011; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
wniosku Viktora Uspaskicha o skorzystanie z immunitetu i przywilejów; sprawozdanie komisji A7-0413/2011;
decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku Viktora Uspaskicha o
skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
343 Sprawozdanie komisji A7-0149/2013; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Gabriele Albertiniego.



Komisja Prawna

115

postępowania karnego, w którym oskarżono go o groźby pod adresem komornika i kilku
funkcjonariuszy policji, dopuszczenie się przemocy wobec nich, obrażanie ich oraz ogólnie o
próbę utrudniania wykonania decyzji sądu w kontekście eksmisji Partii Wielkiej Rumunii
(PRM) w dniu 4 stycznia 2011 r. z zajmowanego przez nią lokalu w Bukareszcie. W piśmie
z dnia 8 czerwca 2011 r. przewodniczący Komisji Prawnej zwrócił się do władz Rumunii z
prośbą o dalsze, bardziej szczegółowe informacje na temat postępowania przeciwko posłowi
Tudorowi. Władze Rumunii udzieliły następującej odpowiedzi: „Z uwagi na fakt, iż C. V.
Tudor nie został zatrzymany, aresztowany ani zrewidowany, nie ma potrzeby ubiegania się o
zgodę Parlamentu Europejskiego. Jako że okoliczności sprawy nie mają związku z jego
głosowaniami ani poglądami politycznymi wyrażanymi podczas sprawowania przezeń
mandatu, a także nie został on zatrzymany, aresztowany ani przeszukany, uznano, że nie ma
konieczności wnioskowania o uchylenie immunitetu C. V. Tudora”. Komisja Prawna uznała,
że eksmisja Partii Wielkiej Rumunii i okoliczności towarzyszące rzeczywiście stanowią
przedmiot odpowiednio postępowania cywilnego i karnego, a postępowania te nie mają
bezpośredniego, oczywistego związku ze sprawowaniem przez posła Tudora mandatu posła
do Parlamentu Europejskiego. Ponadto poseł Tudor nie skorzystał ze sposobności
uzasadnienia swojego wniosku o skorzystanie z immunitetu przed właściwą komisją,
zwłaszcza w odniesieniu do pisma wystosowanego przez władze rumuńskie. Mając to na
uwadze, komisja zdecydowała się nie popierać wniosku posła Tudora o skorzystanie z
immunitetu344.

W sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzaty Handzlik komisja przyjęła
sprawozdanie zalecające Parlamentowi nieuchylanie immunitetu posłanki. Dla
przypomnienia: polska prokuratura zwróciła się z wnioskiem o uchylenie immunitetu
parlamentarnego posłanki Handzlik w związku z dochodzeniem i ewentualnym wszczęciem
postępowania w sprawie domniemanego wykroczenia podlegającego polskiemu Kodeksowi
karnemu. Posłanka Handzlik została oskarżona o złożenie do Parlamentu Europejskiego
wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa w kursie językowym, w którym faktycznie nie
uczestniczyła. Małgorzata Handzlik w ramach postępowania złożyła dwukrotnie wyjaśnienia
i miała możliwość wyrażenia swoich uwag dotyczących procedury. Komisja Prawna
przesłuchała również Giovanniego Kesslera, dyrektora generalnego Europejskiego Urzędu
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, a także Rogera Vanhaerena, dyrektora generalnego
ds. finansów Parlamentu Europejskiego. Ze względu na okoliczności, w jakich sprawa
przeciwko Małgorzacie Handzlik była rozpatrywana przez poszczególne zainteresowane
organy, a także mając na uwadze niewielką kwotę stanowiącą przedmiot zarzucanego czynu
oraz niepewny status i pochodzenie materiału dowodowego, procedura budziła poważne
wątpliwości, przez co komisja uznała, że można zatem w tej sprawie założyć istnienie fumus
persecutionis. Na tej podstawie komisja zaleciła, aby Parlament nie uchylał immunitetu
parlamentarnego posłanki Handzlik345.

W sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen komisja przyjęła sprawozdanie
zalecające Parlamentowi uchylenie immunitetu posłanki. Dla przypomnienia: prokurator
generalny Sądu Apelacyjnego w Lyonie skierował do Parlamentu wniosek o uchylenie
immunitetu parlamentarnego Marine Le Pen w związku z postępowaniem dotyczącym
domniemanego nawoływania do nienawiści, dyskryminacji lub przemocy względem grupy
osób na tle ich przynależności religijnej. Na podstawie orzecznictwa w sprawach Patriciello
oraz Gollnisch komisja uznała, że fakty związane ze sprawą nie pozwalają na stwierdzenie

344 Sprawozdanie komisji A7-0151/2012; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie
wniosku Corneliu Vadima Tudora o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
345 Sprawozdanie komisji A7-0195/2013; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w
sprawie wniosku Małgorzaty Handzlik o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
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istnienia bezpośredniego i oczywistego powiązania między wyrażoną opinią a
wykonywaniem obowiązków służbowych. Sprawa faktycznie nie wchodziła w zakres
politycznej działalności Marine Le Pen jako posłanki do Parlamentu Europejskiego,
ponieważ dotyczyła działań o charakterze czysto krajowym lub regionalnym. Przemówienie
było adresowane do wyborców w Lyonie w ramach kampanii na przewodniczącą
ugrupowania Front Narodowy (Front National), przez co nie miało związku z jej
działalnością w roli posłanki do Parlamentu Europejskiego. Z tego względu zarzucany czyn
nie miał bezpośredniego i oczywistego związku z wykonywaniem przez nią mandatu posła
do Parlamentu Europejskiego ani nie stanowił opinii wyrażonej podczas wykonywania
obowiązków służbowych posła do Parlamentu Europejskiego. Ponadto w świetle wyjaśnień
udzielonych komisji nie było powodów, aby przypuszczać istnienie fumus persecutionis. Na
tej podstawie komisja postanowiła uchylić immunitet parlamentarny posłanki Le Pen346.

W sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry komisja zaleciła uchylenie
immunitetu. Dla przypomnienia: w następstwie sprawy o pomówienie w kontekście
wywiadu udzielonego przez byłego polskiego ministra rolnictwa prokurator generalny
Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry w związku
z postępowaniem sądowym w sprawie domniemania popełnienia przestępstwa
podlegającego ściganiu z oskarżenia prywatnego na podstawie polskiego Kodeksu karnego.
Przypominając, że jedynie do Parlamentu Europejskiego należy podjęcie decyzji o uchyleniu
– bądź nie – immunitetu w danym przypadku, komisja uznała, że domniemane przestępstwo
nie miało bezpośredniego ani oczywistego związku z wykonywaniem przez Zbigniewa
Ziobrę obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego ani też nie stanowiło opinii lub
stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywania przez niego
obowiązków służbowych, o czym mowa w art. 8. Ponieważ nie dopatrzono się dowodów
wskazujących na istnienie fumus persecutionis, a decyzja o nieuchyleniu immunitetu posła
uniemożliwiłaby drugiej stronie będącej osobą prywatną prowadzenie sprawy sądowej w
ramach obrony, komisja postanowiła uchylić immunitet Zbigniewa Ziobry347. Przypadek
posła Ziobry jest godny uwagi, ponieważ wniosek o uchylenie immunitetu wpłynął do
Parlamentu już wcześniej – w styczniu 2013 r. Ten wniosek został jednak wystosowany na
wniosek osoby prywatnej przez sąd, przed którym toczyło się postępowanie, a nie – jak
wskazywały polskie władze przy okazji wcześniejszej sprawy w piśmie z dnia 26 lipca
2011 r. – przez prokuraturę. Komisja Prawna uznała, że wniosek o uchylenie immunitetu nie
został zatem skierowany do Parlamentu Europejskiego przez właściwy organ państwa
członkowskiego, i uznała wniosek za niedopuszczalny348.

346 Sprawozdanie komisji A7-0236/2013; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie
wniosku o uchylenie immunitetu i przywilejów Marine Le Pen.
347 Sprawozdanie komisji A7-0045/2014; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie
wniosku Zbigniewa Ziobry o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
348 Kwestią wielokrotnie powracającą na przestrzeni lat jest pojęcie „właściwego organu”, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 Regulaminu jako o uprawnionym do kierowania do Parlamentu wniosków o uchylenie immunitetu.
W rzeczy samej już na początku szóstej kadencji przewodniczący Parlamentu przesłał pisma do państw
członkowskich, w których zwrócił się z prośbą o sprecyzowanie właściwego organu danego państwa, ale
odpowiedzi udzieliło jedynie 16 państw członkowskich. Sprawa powróciła, gdy komisja otrzymała wnioski o
uchylenie immunitetu bezpośrednio od obywateli Polski działających zgodnie z polskim prawem. Kwestię tę
podjęto w sprawozdaniu komisji A6-0205/2009 – rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia
2009 r. w sprawie immunitetu parlamentarnego w Polsce (2008/2232(INI)). Kluczową sprawą było to, iż
uzasadnieniem odnośnego artykułu Regulaminu jest zagwarantowanie, aby Parlament otrzymywał jedynie
wnioski odnoszące się do tych postępowań, które zwróciły uwagę władz państwa członkowskiego, co ma
zapewnić formalną i materialną zgodność wniosków o uchylenie immunitetu z prawem krajowym, co z kolei ma
gwarantować, że Parlament, podejmując decyzję w ramach procedur dotyczących immunitetów, będzie
respektować zarówno prawo krajowe państwa członkowskiego, jak i własne prerogatywy. Parlament zwrócił się
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Kolejny interesujący przypadek dotyczy wniosku o skorzystanie z immunitetu
wystosowanego przez Karmela Landę Mendibę. Karmelo Landa Mendibe, który był posłem
do Parlamentu Europejskiego w latach 1990–1994, złożył wniosek o skorzystanie z
immunitetu w odniesieniu do postępowania, w którym został oskarżony o przynależność do
ugrupowania zbrojnego. Komisja Prawna w pierwszej kolejności zwróciła uwagę, że mandat
posła Landy wygasł w 1994 r. W związku z tym Karmelo Landa nie mógł opierać swojego
roszczenia o immunitet na art. 9 protokołu. Komisja w dalszej kolejności przeanalizowała,
czy wniosek złożony przez Karmela Landę mógłby wchodzić w zakres art. 8 protokołu. Z
wniosku przedstawionego przez posła Landę wynikało, że postawiono mu zarzut
przynależności do ugrupowania zbrojnego. Należy przy tym zauważyć, że w akcie
oskarżenia wystosowanym przez prokuraturę, który nie został w całości przesłany do
Parlamentu, nie określono zarzutów, a opisano działania posła Landy mające na celu
wspieranie instytucjonalnej fasady organizacji terrorystycznej ETA prowadzone z
„ambasad” utworzonych w Belgii oraz innych miejscach w latach 1990–2007. Jego status
posła został wspomniany jedynie przypadkowo. Komisja uznała, że domniemane czyny nie
stanowiły opinii wyrażonych ani stanowiska zajętego w głosowaniu w czasie wykonywania
obowiązków służbowych posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8, oraz
stwierdziła, że Karmelowi Landzie nie przysługuje immunitet parlamentarny, na
skorzystanie z którego mógłby zezwolić Parlament. Wniosek został zatem uznany za
niedopuszczalny, a przewodniczący komisji wystosował do przewodniczącego Parlamentu
pismo informujące o podjętej decyzji349.

Sprawa wniosku o skorzystanie z immunitetu złożonego przez Maria Borghezia dotyczyła
postępowania karnego prowadzonego przeciwko niemu w związku z wypowiedziami na
temat rzekomych cech romskiej grupy etnicznej. Komisja zaleciła odmowę możliwości
skorzystania z immunitetu, stwierdzając, że celem art. 8 protokołu jest zapewnienie posłom
do Parlamentu Europejskiego swobody wypowiedzi co do zasady, ale takie prawo swobody
wypowiedzi nie upoważnia do pomówień, zniesławiania, nawoływania do nienawiści czy
kwestionowania honoru innych osób, bądź też do wypowiedzi, które są sprzeczne z art. 21
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Komisja uznała, że przedmiotowe wypowiedzi
zostały wygłoszone w tonie wykraczającym poza zwyczaj napotykany w debacie politycznej,
a ponadto miały głęboko nieparlamentarny charakter. Posłowie zgodzili się, że wypowiedzi
te były sprzeczne z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a zatem nie można
ich uważać za wygłoszone podczas wykonywania obowiązków posła do Parlamentu
Europejskiego. W przyjętym sprawozdaniu wskazano również na to, że gdyby wypowiedzi
w rodzaju tych, które wygłosił Mario Borghezio, wygłoszono podczas posiedzenia
parlamentarnego, stałyby się one przedmiotem sankcji na mocy art. 153 Regulaminu, i w
związku z tym immunitet parlamentarny nie może obejmować takich wypowiedzi
wygłoszonych poza Parlamentem. Z tego względu komisja postanowiła odmówić
posłowi Borgheziowi możliwości skorzystania z immunitetu350.

Wniosek Alexandra Mirskiego o skorzystanie z immunitetu został złożony w związku z
postępowaniem cywilnym toczącym się przed Sądem Najwyższym Republiki Łotewskiej w
odniesieniu do postanowienia Sądu Okręgowego w Rydze, na mocy którego poseł Mirsky

zatem nie tylko do Polski, ale do wszystkich państw członkowskich o dopilnowanie, aby zapewnione zostały
środki proceduralne gwarantujące, że wniosek o uchylenie immunitetu zawsze będzie przekazywany za
pośrednictwem „właściwego organu” zgodnie z art. 7 ust. 1 Regulaminu (ówczesnym art. 6 ust. 2 Regulaminu),
co pozwoli zapewnić przestrzeganie przepisów krajowego prawa materialnego i procesowego, w tym praw
procesowych przysługujących osobom prywatnym, a także poszanowanie prerogatyw Parlamentu.
349 Pismo z dnia 20 grudnia 2013 r. (D(2013)65385).
350 Sprawozdanie komisji A7-0245/2014; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w
sprawie wniosku Maria Borghezia o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
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miał sprostować wypowiedź przedstawioną w trakcie jednominutowego przemówienia
wygłoszonego podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego oraz dokonać
zapłaty zadośćuczynienia za szkody niematerialne na rzecz rzekomo poszkodowanych
powodów. Komisja uznała, że przedmiotowe wypowiedzi należy bez wątpienia zaliczyć do
przypadków, do których odnosi się art. 8 protokołu. Wypowiedzi posłów do Parlamentu
Europejskiego wygłaszane podczas posiedzeń plenarnych z uwagi na ich charakter, kontekst
i cel nie są niczym innym, jak opiniami wyrażonymi „podczas wykonywania obowiązków
służbowych”. Z tego względu są one w pełni objęte działaniem immunitetu parlamentarnego
jako najbardziej typowy przykład działalności parlamentarnej, do której odnosi się art. 8
protokołu. Komisja poparła pogląd Trybunału Sprawiedliwości, w myśl którego art. 8
zasadniczo ma odnosić się do wypowiedzi wygłoszonych przez posłów na terenie
Parlamentu Europejskiego351, i uznała, że Sąd Okręgowy w Rydze zupełnie zignorował
stosowanie ww. przypisu, mimo iż ma obowiązek działania w zgodności z prawem
podstawowym UE. Komisja Prawna przyjęła do wiadomości, że postępowanie sądowe
wszczęte przeciwko posłowi Alexandrowi Mirskiemu trwa i że ostateczny wyrok może
zapaść na jego korzyść. Niemniej jednak gdyby wyrok Sądu Okręgowego w Rydze został
podtrzymany przez Sąd Najwyższy, stanowiłoby to naruszenie prawa pierwotnego UE przez
władze Łotwy. Z tego względu Komisja Prawna zaleciła, aby posłowi Mirskiemu
umożliwiono skorzystanie z immunitetu oraz aby wezwać Komisję Europejską do
interweniowania u władz Łotwy w celu egzekwowania prawa pierwotnego UE, w
szczególności art. 8 protokołu, oraz – jeżeli okaże się to konieczne – do wszczęcia
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej352.

8. Organizacja i statut Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Prawna była również stosunkowo aktywna w kwestii problemów instytucjonalnych
dotyczących Trybunału Sprawiedliwości.

W 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości przedstawiał różne wnioski353 mające na celu
modernizację funkcjonowania trzech organów sądowych Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o sam Trybunał Sprawiedliwości, zatwierdzone zmiany354 dotyczą utworzenia
w jego ramach urzędu wiceprezesa oraz zmiany zasad dotyczących składu wielkiej izby.

Co się tyczy Sądu do spraw Służby Publicznej, wniosek Trybunału355 miał na celu
zezwolenie na powoływanie sędziów ad interim na potrzeby zastępowania sędziów stałych,
którzy okresowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Przyjęte w związku z tym rozporządzenie356 stanowi, iż Rada Unii Europejskiej ma za
zadanie sporządzić listę trzech osób mających sprawować funkcję sędziów ad interim,
wybieranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy
mogą oddać się do dyspozycji, by podjąć obowiązki w Sądzie do spraw Służby Publicznej.

351 Wyrok w sprawie Patriciello, jw., pkt 29.
352 Sprawozdanie komisji A7-0273/2014; decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w
sprawie wniosku Alexandra Mirskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.
353 02074/2011.
354 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r.
zmieniające Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego
protokołu, Dz.U. L 228 z 23.8.2012, s. 1.
355 01923/2011.
356 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 979/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s.
83.
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Wreszcie jeżeli chodzi o Sąd, Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż należy zwiększyć liczbę
sędziów, aby można było zmierzyć się z rosnącą liczbą spraw
kierowanych do tego organu. Ponieważ w obrębie Rady nie
udało się jednak osiągnąć politycznego porozumienia w
kwestii systemu powoływania dodatkowych sędziów,
instytucje zgodziły się rozdzielić te wnioski i pozostawić
kwestię dodatkowych sędziów Sądu do rozstrzygnięcia w
późniejszym terminie.

Sprawozdanie Komisji Prawnej w brzmieniu proponowanym
przez posłankę Thein, zatwierdzone przez Parlament podczas
posiedzenia plenarnego w grudniu 2013 r.357, zawierało nowy
wniosek, w myśl którego kryterium wyboru sędziów
dodatkowych nie byłoby obywatelstwo, a jedynie
kompetencje.

Komisja Prawna przeprowadziła dwa wysłuchania w tej
kwestii: jedno dnia 24 kwietnia 2013 r. z Vassiliosem
Skourisem, prezesem Trybunału Sprawiedliwości, a drugie
dnia 30 maja 2013 r. z Jeanem-Markiem Sauvém,
przewodniczącym działającego na podstawie art. 255
komitetu rekrutującego kandydatów na urzędy sądowe w Unii
Europejskiej. Wstępne porozumienie z Radą osiągnięto w lutym 2014 r. podczas prezydencji
Grecji. Niemniej jednak państwa członkowskie nie były w stanie zgodzić się co do
szczegółów procedury wyboru dodatkowych sędziów. Drugie czytanie może odbyć się w
nowej kadencji.

W związku z funkcjonowaniem działającego na podstawie art. 255 komitetu rekrutującego
kandydatów na urzędy sądowe w Unii Europejskiej należy także zauważyć, że Komisja
Prawna odgrywa również pewną rolę przy powoływaniu komitetu, ponieważ jeden z siedmiu
jego członków jest proponowany przez Parlament. Na lata 2010–2014 Komisja nominowała
Luigiego Berlinguera, mającego zastąpić w komitecie Anę Palacio.

357 Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej poprzez zwiększenie liczby sędziów w Sądzie, teksty przyjęte, P7_TA(2013)0581.

Sprawozdawczyni w sprawie
Trybunału Sprawiedliwości,
Alexandra Thein, ALDE, DE.
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ANNEX I - Fields of competence

A. Field of powers and responsibilities (Annex VII of the Rules of Procedure of the
European Parliament)

The Committee on Legal Affairs is responsible for:

1. the interpretation and application of Union law and compliance of Union acts with
primary law, notably the choice of legal bases and respect for the principles of
subsidiarity and proportionality;

2. the interpretation and application of international law, in so far as the European Union
is affected;

3. the simplification of Union law, in particular legislative proposals for its official
codification;

4. the legal protection of Parliament's rights and prerogatives, including its involvement
in actions before the Court of Justice of the European Union;

5. Union acts which affect the Member States' legal order, namely in the fields of:

civil and commercial law,

company law,

intellectual property law,

procedural law;

6. measures concerning judicial and administrative cooperation in civil matters;

7. environmental liability and sanctions against environmental crime;

8. ethical questions related to new technologies, applying the procedure with associated
committees with the relevant committees;

9. the Statute for Members and the Staff Regulations of the European Union;

10. privileges and immunities as well as verification of Members' credentials;

11. the organisation and statute of the Court of Justice of the European Union;

12. the Office for Harmonisation in the Internal Market.

B. Extracts of the Rules of Procedure of the European Parliament

Field of powers of the Committee on Legal Affairs

Rule 3: Verification of credentials

1. Following elections to the European Parliament, the President shall invite the
competent authorities of the Member States to notify Parliament without delay of the
names of the elected Members so that all Members may take their seats in Parliament
with effect from the opening of the first sitting following the elections.

At the same time, the President shall draw the attention of those authorities to the
relevant provisions of the Act of 20 September 1976 and invite them to take the
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necessary measures to avoid any incompatibility with the office of Member of the
European Parliament.

2. Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writing,
before taking their seat in Parliament, that they do not hold any office incompatible
with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976. Following general elections, the declaration
shall be made, where possible, no later than six days prior to Parliament's constitutive
sitting. Until such time as Members' credentials have been verified or a ruling has
been given on any dispute, and  provided that they have previously signed the above-
mentioned written declaration, they shall take their seat in Parliament and on its
bodies and shall enjoy all the rights attaching thereto.

Where it is established from facts verifiable from sources available to the public that a
Member holds an office incompatible with that of Member of the European
Parliament, within the meaning of Article 7(1) and (2) of the Act of 20 September
1976, Parliament, on the basis of the information provided by its President, shall
establish that there is a vacancy.

3. On the basis of a report by the committee responsible for the verification of
credentials, Parliament shall verify credentials without delay and rule on the validity
of the mandate of each of its newly elected Members and also on any dispute referred
to it pursuant to the provisions of the Act of 20 September 1976, except those based
on national electoral laws.

4. The committee's report shall be based on the official notification by each Member
State of the full results of the election specifying the names of the candidates elected
and those of any substitutes together with their ranking in accordance with the results
of the vote.

The validity of the mandate of a Member may not be confirmed unless the written
declarations required under this Rule and Annex I to these Rules have been made.

On the basis of a report by the committee, Parliament may at any time rule on any
dispute as to the validity of the mandate of any of its Members.

5. Where the appointment of a Member is due to the withdrawal of candidates from the
same list, the committee shall ensure that the withdrawals in question have taken
place in accordance with the spirit and the letter of the Act of 20 September 1976 and
Rule 4(3).

6. The committee shall ensure that any information which may affect the performance of
the duties of a Member of the European Parliament or the ranking of the substitutes is
forwarded to Parliament without delay by the authorities of the Member States or of
the Union, with an indication of the date of effect in the case of an appointment.

Should the competent authorities of the Member States initiate a procedure which
might lead to the disqualification of a Member from holding office, the President shall
ask them to keep him regularly informed of the stage reached in the procedure and
shall refer the matter to the committee responsible. On a proposal from that
committee, Parliament may adopt a position on the matter.
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Rule 4: Term of office of Members

1. A Member's term of office shall begin and end as laid down in the Act of 20
September 1976. It shall also end on death or resignation.

2. Every Member shall remain in office until the opening of the first sitting of
Parliament following the elections.

3. Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date on
which that resignation is to take effect, which may not be more than three months
after notification. This notification shall take the form of an official record drawn up
in the presence of the Secretary-General or his representative, signed by the latter and
by the Member concerned and immediately submitted to the committee responsible,
which shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of the
document.

If the committee responsible considers that the resignation is not in accordance with
the spirit or the letter of the Act of 20 September 1976 it shall inform Parliament to
this effect so that Parliament can decide whether or not to establish the vacancy.

Otherwise, the vacancy shall be established with effect from the date indicated by the
resigning Member in the official record. There shall be no vote in Parliament on the
subject.

A simplified procedure has been introduced for certain exceptional circumstances, in
particular where one or more part-sessions are held between the effective date of the
resignation and the first meeting of the committee responsible and where, as the
vacancy has not been established, the political group to which the resigning Member
belongs is not able to obtain a replacement Member during those part-sessions. Under
this procedure, the rapporteur of the committee responsible entrusted with these cases
has the power to examine immediately any resignation duly notified and, where any
delay in considering the notification would be prejudicial, to refer the matter to the
committee chair, requesting, pursuant to paragraph 3:

 either that the President be informed on behalf of the committee that the
vacancy may be established; or

 that an extraordinary meeting of the committee be convened to examine any
specific difficulties noted by the rapporteur.

4. Where the competent authority of a Member State notifies the President of the end of
the term of office of a Member of the European Parliament pursuant to the provisions
of the law of that Member State, as a result either of incompatibilities within the
meaning of Article 7(3) of the Act of 20 September 1976 or withdrawal of the
mandate pursuant to Article 13(3) of that Act, the President shall inform Parliament
that the mandate ended on the date communicated by the Member State and shall
invite the Member State to fill the vacant seat without delay.

Where the competent authorities of the Member States or of the Union or the Member
concerned notify the President of an appointment or election to an office incompatible
with the office of Member of the European Parliament within the meaning of Article
7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976, the President shall inform Parliament,
which shall establish that there is a vacancy.
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5. The authorities of the Member States or of the Union shall inform the President of any
assignment they intend  to confer on a Member. The President shall refer to the
committee responsible the question of the compatibility of the proposed assignment
with the letter and the spirit of the Act of 20 September 1976 and shall inform
Parliament, the Member and the authorities concerned of the conclusions reached by
that committee.

6. The following shall be considered as the date of the end of the term of office and the
effective date of a vacancy:

 in the case of resignation: the date on which the vacancy is established by
Parliament, in accordance with the notification of resignation;

 in the case of appointment or election to an office incompatible with the office
of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976: the date notified by the competent
authorities of the Member States or of the Union or by the Member concerned.

7. When Parliament has established that a vacancy exists, it shall inform the Member
State concerned and invite it to fill the seat without delay.

8. Any dispute concerning the validity of the appointment of a Member whose
credentials have already been verified shall be referred to the committee responsible,
which shall report to Parliament without delay and no later than the beginning of the
next part-session.

9. Parliament shall reserve the right, where acceptance or termination of office appears
to be based on material inaccuracy or vitiated consent, to declare the appointment
under consideration to be invalid or refuse to establish the vacancy.

Rule 5: Privileges and immunities

1. Members shall enjoy privileges and immunities in accordance with the Protocol on
the Privileges and Immunities of the European Union.

2. Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the
independence of Parliament as a whole and of its Members.

3. Passes allowing Members to circulate freely in the Member States shall be issued to
them by the President of Parliament as soon as he has been notified of their election.

4. Members shall be entitled to inspect any files held by Parliament or a committee,
other than personal files and accounts which only the Members concerned shall be
allowed to inspect. Exceptions to this rule for the handling of documents to which
public access may be refused pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001 of the
European Parliament and of the Council regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents are laid down in Annex VIII to the
Rules of Procedure.

Rule 6: Waiver of immunity

1. In the exercise of its powers in respect of privileges and immunities, Parliament acts
to uphold its integrity as a democratic legislative assembly and to secure the
independence of its Members in the performance of their duties. Any request for
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waiver of immunity shall be evaluated in accordance with Articles 7, 8 and 9 of the
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union and with the
principles referred to in this Rule.

2. Where Members are required to appear as witnesses or expert witnesses, there is no
need to request a waiver of immunity, provided:

 that they will not be obliged to appear on a date or at a time which prevents
them from performing their parliamentary duties, or makes it difficult for them
to perform those duties, or that they will be able to provide a statement in
writing or in any other form which does not make it difficult for them to
perform their parliamentary duties; and

 that they are not obliged to testify concerning information obtained
confidentially in the exercise of their mandate which they do not see fit to
disclose.

Rule 7: Defence of privileges and immunity

1. In cases where the privileges and immunities of a Member or former Member are
alleged to have been breached by the authorities of a Member State, a request for a
Parliament decision as to whether there has, in fact, been a breach of those privileges
and immunities may be made in accordance with Rule 7(1).

2. In particular, such a request for the defence of privileges and immunities may be
made if it is considered that the circumstances constitute an administrative or other
restriction on the free movement of Members travelling to or from the place of
meeting of Parliament or on an opinion expressed or a vote cast in the performance of
their duties, or that they fall within the scope of Article 9 of the Protocol on the
Privileges and Immunities of the European Union.

3. A request for the defence of the privileges and immunities of a Member shall not be
admissible if a request for the waiver or defence of that Member’s immunity has
already been received in respect of the same legal proceedings, whether or not a
decision was taken at that time.

4. No further consideration shall be given to a request for the defence of the privileges
and immunities of a Member if a request for the waiver of that Member’s immunity is
received in respect of the same legal proceedings.

5. In cases where a decision has been taken not to defend the privileges and immunities
of a Member, the Member may make a request for reconsideration of the decision,
submitting new evidence. The request for reconsideration shall be inadmissible if
proceedings have been instituted against the decision under Article 263 of the Treaty
on the Functioning of the European Union, or if the President considers that the new
evidence submitted is not sufficiently substantiated to warrant reconsideration.

Rule 8: Urgent action by the President to assert immunity

1. As a matter of urgency, in circumstances where a Member is arrested or has his or her
freedom of movement curtailed in apparent breach of his or her privileges and
immunities, the President, after consulting the chair and rapporteur of the committee
responsible, may take an initiative to assert the privileges and immunities of the
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Member concerned. The President shall notify the committee of that initiative and
inform Parliament.

2. When the President makes use of the powers conferred on him by paragraph 1, the
committee shall take cognisance of the President's initiative at its next meeting.
Where the committee deems it necessary, it may prepare a report for submission to
Parliament.

Rule 9: Procedures on immunity

1. Any request addressed to the President by a competent authority of a Member State
that the immunity of a Member be waived, or by a Member or a former Member that
privileges and immunities be defended, shall be announced in Parliament and referred
to the committee responsible.

The Member or former Member may be represented by another Member. The request
may not be made by another Member without the agreement of the Member
concerned.

2. The committee shall consider without delay, but having regard to their relative
complexity, requests for the waiver of immunity or requests for the defence of
privileges and immunities.

3. The committee shall make a proposal for a reasoned decision which recommends the
adoption or rejection of the request for the waiver of immunity or for the defence of
privileges and immunities.

4. The committee may ask the authority concerned to provide any information or
explanation which the committee deems necessary in order for it to form an opinion
on whether immunity should be waived or defended.

5. The Member concerned shall be given an opportunity to be heard, may present any
documents or other written evidence deemed by that Member to be relevant and may
be represented by another Member.

The Member shall not be present during debates on the request for waiver or defence
of his or her immunity, except for the hearing itself.

The chair of the committee shall invite the Member to be heard, indicating a date and
time. The Member may renounce the right to be heard.

If the Member fails to attend the hearing pursuant to that invitation, he or she shall be
deemed to have renounced the right to be heard, unless he or she has asked to be
excused from being heard on the date and at the time proposed, giving reasons. The
chair of the committee shall rule on whether such a request to be excused is to be
accepted in view of the reasons given, and no appeals shall be permitted on this point.

If the chair of the committee grants the request to be excused, he or she shall invite
the Member to be heard at a new date and time. If the Member fails to comply with
the second invitation to be heard, the procedure shall continue without the Member
having been heard. No further requests to be excused, or to be heard, may then be
accepted.

6. Where the request seeks the waiver of immunity on several counts, each of these may
be the subject of a separate decision. The committee's report may, exceptionally,
propose that the waiver of immunity should apply solely to prosecution proceedings



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature9

and that, until a final sentence is passed, the Member should be immune from any
form of detention or remand or any other measure which prevents that Member from
performing the duties proper to the mandate.

7. The committee may offer a reasoned opinion as to the competence of the authority in
question and the admissibility of the request, but shall not, under any circumstances,
pronounce on the guilt or otherwise of the Member nor on whether or not the opinions
or acts attributed to him or her justify prosecution, even if, in considering the request,
it acquires detailed knowledge of the facts of the case.

8. The committee's report shall be placed at the head of the agenda of the first sitting
following the day on which it was tabled. No amendments may be tabled to the
proposal(s) for a decision.

Discussion shall be confined to the reasons for and against each proposal to waive or
uphold immunity, or to defend a privilege or immunity.

Without prejudice to Rule 151, the Member whose privileges or immunities are under
consideration shall not speak in the debate.

The proposal(s) for a decision contained in the report shall be put to the vote at the
first voting time following the debate.

After Parliament has considered the matter, a separate vote shall be taken on each of
the proposals contained in the report. If a proposal is rejected, the contrary decision
shall be deemed adopted.

9. The President shall immediately communicate Parliament's decision to the Member
concerned and to the competent authority of the Member State concerned, with a
request that the President be informed of any developments in the relevant
proceedings and of any judicial rulings made as a consequence. When the President
receives this information, he shall transmit it to Parliament in the way he considers
most appropriate, if necessary after consulting the committee responsible.

10. The committee shall treat these matters and handle any documents received with the
utmost confidentiality.

11. The committee, after consulting the Member States, may draw up an indicative list of
the authorities of the Member States which are competent to present a request for the
waiver of a Member's immunity.

12. The committee shall lay down principles for the application of this Rule.

13. Any inquiry as to the scope of Members' privileges or immunities made by a
competent authority shall be dealt with in accordance with the above rules.

Rule 39 : Verification of legal basis

1. In the case of all proposals for legislative acts and other documents of a legislative
nature, the committee responsible for the subject-matter shall first verify the legal
basis.

2. If that committee disputes the validity or the appropriateness of the legal basis,
including in the context of the verification under Article 5 of the Treaty on European
Union, it shall request the opinion of the committee responsible for legal affairs.
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3. The committee responsible for legal affairs may also on its own initiative take up
questions concerning the legal basis of the proposals for legislative acts. In such cases
it shall duly inform the committee responsible for the subject-matter.

4. If the committee responsible for legal affairs decides to dispute the validity or the
appropriateness of the legal basis, it shall report its conclusions to Parliament.
Parliament shall vote on this before voting on the substance of the proposal.

5. Amendments tabled in Parliament to change the legal basis of a proposal for a
legislative act without the committee responsible for the subject-matter or the
committee responsible for legal affairs having disputed the validity or appropriateness
of the legal basis shall be inadmissible.

6. If the Commission does not agree to modify its proposal to conform to the legal basis
approved by Parliament, the rapporteur or the Chair of the committee responsible for
legal affairs or of the committee responsible for the subject-matter may propose that
the vote on the substance of the proposal be postponed to a subsequent sitting.

Rule 40 : Delegation of legislative powers

1. When scrutinising a proposal for a legislative act which delegates powers to the
Commission as provided for in Article 290 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, Parliament shall pay particular attention to the objectives, content,
scope and duration of the delegation, and to the conditions to which it is subject.

2. The committee responsible for the subject-matter may at any time request the opinion
of the committee responsible for the interpretation and application of Union law.

3. The committee responsible for the interpretation and application of Union law may
also, on its own initiative, take up questions concerning the delegation of legislative
powers. In such cases it shall duly inform the committee responsible for the subject-
matter.

Rule 42: Examination of respect for the principle of subsidiarity

1. During the examination of a proposal for a legislative act, Parliament shall pay
particular attention to respect for the principles of subsidiarity and proportionality.

2. The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to
make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject-
matter in respect of any proposal for a legislative act.

3. If a national parliament sends the President a reasoned opinion in accordance with
Article 3 of the Protocol on the role of national parliaments in the European Union
and Article 6 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, that document shall be referred to the committee responsible for the
subject-matter and forwarded for information to the committee responsible for respect
of the principle of subsidiarity.

4. Except in the cases of urgency referred to in Article 4 of the Protocol on the role of
national parliaments in the European Union, the committee responsible for the
subject-matter shall not proceed to its final vote before the expiry of the deadline of
eight weeks laid down in Article 6 of the Protocol on the application of the principles
of subsidiarity and proportionality.
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5. Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act
with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated
to the national parliaments or a quarter in the case of a proposal for a legislative act
submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has stated
how it intends to proceed.

6. Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-
compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity
represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments,
the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned
opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard
the views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiarity,
may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of
infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other
recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect
of the principle of subsidiarity. The opinion given by the committee responsible for
respect of the principle of subsidiarity shall be annexed to any such recommendation.

The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote. If a
recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the
President shall declare the procedure closed. Where Parliament does not reject the
proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations
approved by Parliament.

Rule 103 : Codification

1. When a proposal for codification of Union legislation is submitted to Parliament, it
shall be referred to the committee responsible for legal affairs. The latter shall
examine it in accordance with the arrangements agreed at  interinstitutional level  in
order to ascertain that it is a straightforward codification, with no changes of a
substantive nature.

2. The committee which was responsible for the acts to be codified may, at its own
request or at the request of the committee responsible for legal affairs, be asked to
deliver an opinion on the desirability of codification.

3. Amendments to the text of the proposal shall be inadmissible.

However, at the rapporteur's request, the Chair of the committee responsible for legal
affairs may submit for the latter’s approval, amendments relating to technical
adaptations, provided that those adaptations are necessary in order to ensure that the
proposal complies with the codification rules and that they do not involve any
substantive change to the proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs concludes that the proposal does not
entail any substantive change to Union legislation, it shall refer it to Parliament for
approval.

If the committee takes the view that the proposal entails a substantive change, it shall
propose that Parliament reject the proposal.

In either case, Parliament shall take a decision by means of a single vote, without
amendment or debate.
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Rule 104: Recasting

1. When a proposal recasting Union legislation is submitted to Parliament, that proposal
shall be referred to the committee responsible for legal affairs and to the committee
responsible for the subject-matter.

2. The committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordance
with the arrangements agreed at interinstitutional level   with a view to checking that
it entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal.

For the purpose of that examination, amendments to the text of the proposal shall be
inadmissible. However, the second subparagraph of Rule 86(3) shall apply to
provisions which remain unchanged in the recasting proposal.

3. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not
entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it
shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157,
amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-
matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the
committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the
Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to
Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw
the recast proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal entails
substantive changes other than those which have been identified as such in the
proposal, it shall propose that Parliament reject the proposal and shall inform the
committee responsible for the subject-matter that it has done so.

In such a case the President shall ask the Commission to withdraw the proposal. If the
Commission does so, the President shall hold the procedure to be superfluous and
shall inform the Council accordingly. If the Commission does not withdraw its
proposal, Parliament shall refer the matter back to the committee responsible for the
subject-matter, which shall consider it in accordance with the normal procedure.

Rule 141: Proceedings before the Court of Justice of the European Union

1. Parliament shall, within the time limits specified by the Treaties and the Statute of the
Court of Justice of the European Union for action by the institutions of the Union and
by natural or legal persons, examine Union legislation and its implementing measures
in order to ensure that the Treaties have been fully complied with, in particular where
Parliament's rights are concerned.

2. The committee responsible shall report to Parliament, orally if necessary, if it suspects
a breach of Union law.

3. The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with the
recommendation of the committee responsible.
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At the start of the following part-session, the President may ask the plenary to decide
whether the action should be maintained. Should plenary rule against the action by a
majority of the votes cast, he shall withdraw it.

Should the President bring an action contrary to the recommendation of the committee
responsible, he shall, at the start of the following part-session, ask the plenary to
decide whether the action should be maintained.

4. The President shall submit observations or intervene in court proceedings on behalf of
Parliament after consulting the committee responsible.

If the President intends to depart from the recommendation of the committee
responsible, he shall inform the committee accordingly and shall refer the matter to
the Conference of Presidents, stating his reasons.

If the Conference of Presidents takes the view that Parliament should, exceptionally,
not submit observations or intervene before the Court of Justice of the European
Union where the legal validity of an act of Parliament is being questioned, the matter
shall be submitted to plenary without delay.

In urgent cases, the President may take precautionary action in order to comply with
the time-limits prescribed by the court concerned. In such cases, the procedure
provided for in this paragraph shall be implemented at the earliest opportunity.

Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding on
appropriate procedural arrangements for the timely transmission of its
recommendation in urgent cases.

Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means of
which Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative, pursuant
to Article 218(11) TFEU, to seek an opinion from the Court of Justice on the
compatibility of an international agreement with the Treaties; that provision
constitutes a “lex specialis” which takes precedence over the general provision laid
down in Rule 128 of the Rules of Procedure.

When a decision must be taken as to whether Parliament should exercise its rights
vis-à-vis the Court of Justice of the European Union, and the act in question is not
covered by Rule 128 of the Rules of Procedure, the procedure provided for in this rule
should apply, mutatis mutandis.

***
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ANNEX II - Index of acts and cases

REPORTS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132B(NLE)
A7-0341/2011
T7-0479/2011

Draft Council decision concerning the accession of the
European Union to the Protocol of 2002 to the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof

LEHNE

2009/0048(COD)
A7-0036/2009
T7-0083/2009

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council adapting a number of instruments subject to the
procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council
Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory
procedure with scrutiny - Adaptation to the regulatory
procedure with scrutiny - Part Five

SZÁJER

2009/0034(CNS)
A7-0056/2009
T7-0078/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/325/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0023(CNS)
A7-0062/2009
T7-0081/2009

Proposal for a Council Decision on the conclusion by the
European Community of the Protocol on the Law Applicable
to Maintenance Obligations

WALLIS

2009/0031(CNS)
A7-0058/2009
T7-0077/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/326/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
the service of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0100(NLE)
A7-0005/2010
T7-0027/2010

Proposal for a Council decision on the conclusion by the
European Community of the convention on the international
recovery of child support and other forms of family
maintenance

MAŠTÁLKA

2009/0035(COD)
A7-0393/2011
T7-0563/2011

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the
annual accounts of certain types of companies as regards
micro-entities

LEHNE

2009/0157(COD)
A7-0045/2012
T7-0068/2012

Jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of
decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession

LECHNER

2009/0035(COD)
A7-0011/2010
T7-0563/2011

Amendment of Council Directive 78/660/EEC on the annual
accounts of certain types of companies as regards micro-
entities

LEHNE

2010/0051(COD)
A7-0355/2010
T7-0488/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the
Commission’s exercise of implementing powers

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-83
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-56&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-78
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-62&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-58&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-27
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-393&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-45&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-11&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-488
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0066(NLE)
A7-0194/2010
T7-0216/2010

Proposal for Council Decision No ../2010/EU authorising
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0171(COD)
A7-0288/2010
T7-0369/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials of
the European Communities and the Conditions of
Employment of Other Servants of those Communities

RAPKAY

2010/0067(CNS)
A7-0360/2010
T7-0477/2010

Proposal for a Council regulation (EU) implementing
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0198(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn
Translation arrangements for the European Union patent

2010/0361(NLE)
Awaiting committee

decision

European Convention on the legal protection of services
based on, or consisting of, conditional access

LEHNE

2010/0384(NLE)
A7-0021/2011
T7-0054/2011

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary
patent protection

LEHNE

2011/0094(CNS)
A7-0002/2012
T7-0475/2012

Proposal for a Council Regulation implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent
protection with regard to the applicable translation
arrangements

BALDASSARRE

2011/0136(COD)
A7-0055/2012
T7-0349/2012

Certain permitted uses of orphan works
GERINGER DE
OEDENBERG

2011/0093(COD)
A7-0001/2012
T7-0474/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council implementing enhanced cooperation in the area
of the creation of unitary patent protection: implementation

RAPKAY

2011/0038(COD)
A7-0022/2012
T7-0033/2012

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC
and 2009/101/EC as regards the interconnection of central,
commercial and companies registers

LECHNER

2011/0135(COD)
A7-0003/2012
T7-0032/2012

Entrusting the Office for Harmonisation in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related
to the protection of intellectual property rights, including the
assembling of public and private sector representatives as a
European Observatory on Counterfeiting and Piracy

MASIP HIDALGO

2011/0902(COD)
A7-0184/2012
T7-0295/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council relating to temporary judges of the European
Union civil service tribunal

THEIN

2011/0901A(COD)
A7-0185/2012
T7-0294/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Statute of the Court of Justice of
the European Union

THEIN

2011/0455(COD)
A7-0156/2012
T7-0287/2013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials and
the Conditions of Employment of Other Servants of the
European Union

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-216
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-54
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-475
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-349
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-474
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-22&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-33
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-3&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-32
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-185&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-156&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-287
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0441(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Gabon to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0447(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Russian Federation to
the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of
International Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0448(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Albania to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0450(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Singapore to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0452(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Armenia to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0444(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Seychelles to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0443(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Andorra to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0070(APP)
A7-0087/2012
T7-0150/2012

Proposal for a Council Regulation on electronic publication
of the Official Journal of the European Union

ZIOBRO

2011/0308(COD)
A7-0278/2012
T7-0261/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the annual financial statements, consolidated
financial statements and related reports of certain types of
undertakings

LEHNE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-87&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-150
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-261
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0307(COD)
A7-0292/2012
T7-0262/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 2004/109/EC on the
harmonisation of transparency requirements in relation to
information about issuers whose securities are admitted to
trading on a regulated market and Commission Directive
2007/14/EC

MCCARTHY

2011/0060(CNS)
A7-0254/2013
T7-0337/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions
regarding the property consequences of registered
partnerships

THEIN

2011/0059(CNS)
A7-0253/2013
T7-0338/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions in
matters of matrimonial property regimes

THEIN

2011/0389(COD)
A7-0171/2013
T7-0284/2014

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts

KARIM

2011/0359(COD)
A7-0177/2013
T7-0283/2014

Specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities

KARIM

2011/0204(COD)
A7-0227/2013
T7-0367/2014

European Account Preservation Order to facilitate cross-
border debt recovery in civil and commercial matters

BALDASSARRE

2011/0284(COD)
A7-0301/2013
T7-0159/2014

Common European Sales Law
LEHNE

BERLINGUER

2011/0901B(COD)
A7-0252/2013
T7-0358/2014

Amendment of the Statute of the Court of Justice of the
European Union by increasing the number of Judges at the
General Court

THEIN

2011/0130(COD)
A7-0126/2013
T7-0210/2013

Mutual recognition of protection measures in civil matters
LÓPEZ-ISTÚRIZ

WHITE

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0224(COD)
A7-0359/2012
T7-0414/2012

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council introducing, on the occasion of the accession of
Croatia, special temporary measures for the recruitment of
officials and temporary staff of the European Union

ROTH-BEHRENDT

2012/0262(NLE)
A7-0198/2013
T7-0288/2013

Authorising certain Member States to ratify, or to accede to,
the Protocol amending the Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, in the interest
of the European Union, and to make a declaration on the
application of the relevant internal rules of Union law

MÉSZÁROS

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for
online uses in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-292&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-254&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-253&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-338
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0284
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0283
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-227&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0367
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0301&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0358
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-126&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-210
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-359&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-414
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0022(APP)
A7-0223/2013
T7-0293/2013

Statute for a European Foundation (FE) REGNER

2012/0360(COD)
A7-0481/2013
T7-0093/2014

Amendment of Council Regulation (EC) No 1346/2000 on
insolvency proceedings

LEHNE

2013/0019(NLE)
A7-0091/2013
T7-0172/2013

Approval, on behalf of the European Union, of The Hague
Convention of 23 November 2007, on the International
Recovery of Child Support and Other Forms of Family
Maintenance

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark WIKSTRÔM

2013/0110(COD)
A7-0006/2014
T7-0368/2014

Disclosure of non-financial and diversity information by
certain large companies and groups

BALDASSARRE

2013/0119(COD)
A7-0017/2014
T7-0054/2014

Promoting the free movement of citizens and businesses by
simplifying the acceptance of certain public documents in
the EU

RAPKAY

2013/0177(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Accession of Austria and Malta to the Hague Convention of
15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial  Matters

THEIN

2013/0184(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Convention on international interests in mobile equipment on
matters specific to railway rolling stock

LICHTENBERGER

2013/0220(COD)
A7-0480/2013
T7-0113/2014

Adapting to Article 290 of the TFEU a number of legal acts
in the area of Justice providing for the use of the regulatory
procedure with scrutiny

SZÁJER

2013/0218(COD)
A7-0010/2014
T7-0114/2014

Adapting a number of legal acts providing for the use of the
regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the
TFEU

SZÁJER

2013/0268(COD)
A7-0052/2014
T7-0391/2014

Jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2013/0365(COD)
A7-0011/2014
T7-0112/2014

Adapting to Article 290 and 291 of the TFEU a number of
legal acts providing for the use of the regulatory procedure
with scrutiny

SZÁJER

2013/0403(COD)
Awaiting committee

decision

European Small Claims Procedure and European order for
payment procedure

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0402(COD)
Awaiting committee

decision

Protection of undisclosed know-how and business
information (trade secrets) against their unlawful acquisition,
use and disclosure

GALLO

2013/0438(COD)
A7-0165/2014
T7-0186/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration
and pension of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
thereto

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0481&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0093
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-91&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-172
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0006&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0017&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0480&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0113
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0114
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0052&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0011&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0112
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0165&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0186
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0439(COD)
A7-0164/2014
T7-0187/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2012 the remuneration
and pensions of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
hereto

ROTH-BEHRENDT

2014/0021(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Approval on behalf of the European Union of the Hague
Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements

REGNER

2014/0121(COD)
Preparatory phase in

Parliament

Amendment to Directive 2007/36/EC as regards the
encouragement of long-term shareholder engagement and to
Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the
corporate government statement

Awaiting 8th legislative
term for appointment

2014/0120(COD)
Preparatory phase in

Parliament
Single-member private limited liability companies

Awaiting 8th legislative
term for appointment

IMMUNITIES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2244(IMM)
A7-0301/2010

P7_TA(2010)0392

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krzysztof Lisek

LICHTENBERGER

2010/2047(IMM)
A7-0214/2010

P7_TA(2010)0252

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Valdemar Tomaševski RAPKAY

2009/2147(IMM)
A7-0244/2010

P7_TA(2010)0296

Request for waiver of the parliamentary immunity of Viktor
Uspaskich

RAPKAY

2010/2097(IMM)
A7-0154/2011

P7_TA(2011)0189

Request for waiver of the parliamentary immunity of Bruno
Gollnisch

RAPKAY

2009/2055(IMM)
A7-0054/2009

P7_TA(2009)0082

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tobias
Pflüger

ZWIEFKA

2010/2122(IMM)
A7-0152/2011

P7_TA(2011)0188

Request for waiver of the parliamentary immunity of Luigi
de Magistris

RAPKAY

2010/2123(IMM)
A7-0015/2011

P7_TA(2011)0029

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tamás
Deutsch

SPERONI

2010/2213(IMM)
A7-0196/2011

P7_TA(2011)0247

Request for waiver of the parliamentary immunity of Ágnes
Hankiss

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0392&language=FR&ring=A7-2010-0301
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0296&language=FR&ring=A7-2010-0244
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0189&language=FR&ring=A7-2011-0154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0082&language=FR&ring=A7-2009-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0188&language=FR&ring=A7-2011-0152
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0029&language=FR&ring=A7-2011-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0247&language=FR&ring=A7-2011-0196
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2000(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of Nigel
Farage

ZWIEFKA

2010/2285(IMM)
A7-0050/2012

P7_TA(2012)0067

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krisztina Morvai

LICHTENBERGER

2010/2283(IMM)
A7-0047/2011

P7_TA(2011)0075

Request for waiver of the parliamentary immunity of Elmar
Brok

SPERONI

2011/2070(IMM)
A7-0242/2011

P7_TA(2011)0278

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Adrian Severin

SPERONI

2011/2104(IMM)
A7-0267/2011

P7_TA(2011)0343

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2011/2057(IMM)
A7-0410/2011

P7_TA(2011)0524

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Georgios Toussas

ZWIEFKA

2011/2064(IMM)
A7-0070/2012

P7_TA(2012)0100

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Catanzaro)

RAPKAY

2011/2076(IMM)
A7-0412/2011

P7_TA(2011)0525

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Napoli)

RAPKAY

2011/2097(IMM)
A7-0073/2012

P7_TA(2012)0101

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Cosenza)

RAPKAY

2011/2098(IMM)
A7-0074/2012

P7_TA(2012)0102

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Milano)

RAPKAY

2011/2099(IMM)
A7-0413/2011

P7_TA(2012)0541

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

RAPKAY

2011/2189(IMM)
A7-0075/2012

P7_TA(2012)0103

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Lamezia Terme)

RAPKAY

2009/2196(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

WALLIS

2011/2304(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Dimitar Stoyanov

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0067&language=EN&ring=A7-2012-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0075&language=FR&ring=A7-2011-0047
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0278&language=FR&ring=A7-2011-0242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0343&language=FR&ring=A7-2011-0267
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0524&language=FR&ring=A7-2011-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0100&language=FR&ring=A7-2012-0070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0525&language=FR&ring=A7-2011-0412
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0101&language=FR&ring=A7-2012-0073
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0102&language=FR&ring=A7-2012-0074
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0103&language=FR&ring=A7-2012-0075
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2112(IMM)
A7-0230/2012

P7_TA(2012)0307

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Jarosław Leszek Wałęsa WIKSTRÖM

2012/2128(IMM)
A7-0229/2012

P7_TA(2012)0308

Request for waiver of the parliamentary immunity of Birgit
Collin-Langen

SPERONI

2012/2146(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

LICHTENBERGER

2012/2152(IMM)
A7-0332/2012

P7_TA(2012)0358

Request for waiver of the parliamentary immunity of Martin
Ehrenhauser

RAPKAY

2012/2239(IMM)
A7-0120/2013

P7_TA(2013)0108

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Ewald
Stadler

ZWIEFKA

2012/2238(IMM)
A7-0195/2013

P7_TA(2013)0237

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Malgorzata Handzlik

STOYANOV

2012/2240(IMM)
A7-0149/2013

P7_TA(2013)0195

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2012/2241(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

LICHTENBERGER

2012/2326(IMM)
A7-0106/2013

P7_TA(2013)0106

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2012/2325(IMM)
A7-0236/2013

P7_TA(2013)0292

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Marine Le Pen

WIKSTRÖM

2013/2014(IMM)
A7-0159/2013

P7_TA(2013)0196

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (I)

LICHTENBERGER

2013/2016(IMM)
A7-0107/2013

P7_TA(2013)0107

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jürgen
Creutzmann

SPERONI

2013/2028(IMM)
A7-0160/2013

P7_TA(2013)0197

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (II)

LICHTENBERGER

2013/2019(IMM)
A7-0187/2013

P7_TA(2013)0236

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jacek
Olgierd Kurski

WIKSTRÖM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0307&language=FR&ring=A7-2012-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0308&language=FR&ring=A7-2012-0229
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0358&language=FR&ring=A7-2012-0332
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0108&language=FR&ring=A7-2013-0120
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-195&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0237&language=EN&ring=A7-2013-0195
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0195&language=EN&ring=A7-2013-0149
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0106&language=FR&ring=A7-2013-0106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-236&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0292&language=EN&ring=A7-2013-0236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0196&language=EN&ring=A7-2013-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0107&language=FR&ring=A7-2013-0107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-160&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-187&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/2106(IMM)
A7-0188/2013

P7_TA(2013)0238

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Alexander Alvaro

LICHTENBERGER

2013/2191(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2013/2190(IMM)
A7-0469/2013

P7_TA(2014)0001

Request for the defence of immunity and privileges of Lara
Comi

LICHTENBERGER

2013/2189(IMM)
A7-0045/2014

P7_TA(2014)0053

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Zbigniew Ziobro

WIKSTRÖM

2013/2271(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Karmelo Landa Mendibe

ZWIEFKA

2013/2278(IMM)
A7-0099/2014

P7_TA(2014)0110

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Tadeusz Cymański STOYANOV

2013/2279(IMM)
A7-0245/2014

P7_TA(2014)0257

Request for the defence of immunity and privileges of Mario
Borghezio

RAPKAY

2013/2280(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Richard Seeber

MESSERSCHMIDT

2014/2026(IMM)
A7-0273/2014
T7-0348/2014

Request for the defence of the parliamentary immunity of
Alexander Mirsky

GALLO

INITIATIVES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2239(INI)
A7-0012/2010

Awaiting
Parliament's 1st

reading

Application de l'article 2 du Statut des fonctionnaires de
l'Union européenne: politique de recrutement du personnel
des institutions et des autres organes de l'Union européenne

LEHNE

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0238&language=EN&ring=A7-2013-0188
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0469&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0001&language=EN&ring=A7-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0053&language=EN&ring=A7-2014-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0110&language=EN&ring=A7-2014-0099
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0257&language=EN&ring=A7-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2152(INI)
A7-0057/2010
T7-0154/2010

Commission White Paper: "Adapting to climate change:
Towards a European framework for action"

LICHTENBERGER

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2170(INI)
A7-0152/2012
T7-0200/2012

Amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II)

WIKSTRÖM

2009/2142(INI)
A7-0215/2010
T7-0311/2010

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality - (15th report on Better Lawmaking, 2007)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/2177(INI)
A7-0135/2010
T7-0165/2010

Deontological questions related to companies' management LEHNE

2009/2140(INI)
A7-0219/2010
T7-0304/2010

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee on the application of Council Regulation (EC)
No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2009/2158(INI)
A7-0028/2010
T7-0129/2010

Europeana - the next steps GALLO

2009/2104(INI)
A7-0103/2010
T7-0183/2010

Report on the Commission communication " Action plan on
organ donation and transplantation (2009-2015):
Strengthened cooperation between Member States

LICHTENBERGER

2009/2224(INI)
A7-0154/2010
T7-0207/2010

Internet of Things LICHTENBERGER

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

2009/2229(INI)
A7-0185/2010
T7-0208/2010

Internet governance: the next steps WIKSTRÖM

2010/2021(INI)
A7-0110/2010
T7-0127/2010

Power of legislative delegation SZÁJER

2010/2080(INI)
A7-0252/2010

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Delivering an

BERLINGUER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-57&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-200
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-135&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-165
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-219&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-28&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-129
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-103&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-183
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-154&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-207
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-185&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-110&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-252&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

T7-0426/2010 area of freedom, security and justice for Europe's citizens -
action plan implementing the Stockholm Programme

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

Report from the Commission : 26th annual report on
monitoring the application of European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2016(INI)
A7-0159/2011
T7-0259/2011

Guaranteeing independent impact assessments NIEBLER

2010/2055(INI)
A7-0218/2010
T7-0298/2010

Green Paper: The interconnection of business registers LECHNER

2010/2012(INI)
A7-0226/2010
T7-0320/2010

Completing the Internal Market for e-Commerce BODU

2010/2006(INI)
A7-0213/2010
T7-0276/2010

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector BODU

2010/2245(INI)
A7-0162/2011
T7-0236/2011

Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis
world

WIKSTRÖM

2010/2156(INI)
A7-0143/2011
T7-0240/2011

Unlocking the potential of cultural and creative industries WIKSTRÖM

2010/2302(INI)
A7-0081/2011
T7-0258/2011

Credit rating agencies REGNER

2010/2278(INI)
A7-0072/2011
T7-0145/2011

Single market for Europeans MANDERS

2010/2277(INI)
A7-0071/2011
T7-0146/2011

Single market for enterprises and growth BORYS

2010/2289(INI)
A7-0083/2011
T7-0144/2011

Governance and Partnership in the Single market LEHNE

010/2303(INI)
A7-0074/2011
T7-0223/2011

Corporate governance in financial institutions THEIN

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

26th Annual Report on monitoring the application of
European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2311(INI)
A7-0286/2011
T7-0577/2011

The EU Counter-Terrorism Policy: main achievements and
future challenges

DE GRANDES
PASCUAL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-426
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-259
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-298
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-226&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-213&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-162&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-143&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-81&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-72&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-145
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-71&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-146
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-144
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-74&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-223
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-286&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-577
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2013(INI)
A7-0164/2011
T7-0262/2011

Green Paper from the Commission on policy options for
progress towards a European contract law for consumers and
businesses

WALLIS

2011/2037(INI)
A7-0200/2011
T7-0359/2011

Green Paper: Audit policy - lessons from the crisis MASIP HIDALGO

2011/2029(INI)
A7-0251/2011
T7-0381/2011

Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart
regulation

KARIM

2011/2025(INI)
A7-0244/2011
T7-0323/2011

A comprehensive approach on personal data protection in
the European Union

CASTEX

2011/2036(INI)
A7-0293/2011
T7-0402/2011

The European Schools' system WIKSTRÖM

2011/2072(INI)
A7-0290/2011
T7-0366/2011

Safety of offshore oil and gas activities LICHTENBERGER

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2006(INI)
A7-0355/2011
T7-0484/2011

Insolvency proceedings in the context of EU company law LEHNE

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

2011/2027(INI)
A7-0249/2011
T7-0377/2011

Report from the Commission: 27th annual report on
monitoring the application of EU law (2009)

LICHTENBERGER

2011/2089(INI)
A7-0012/2012
T7-0021/2012

Towards a Coherent European Approach to Collective
Redress

LEHNE

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2176(INI)
A7-0009/2012
T7-0476/2012

Jurisdictional system for patent disputes LEHNE

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-200&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-359
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-323
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-402
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-290&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-484
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-9&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2181(INI)
A7-0051/2012
T7-0118/2012

A corporate governance framework for European companies BODU

2011/2276(INI)
A7-0251/2012
T7-0340/2012

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality (18th report on better lawmaking covering
the year 2010)

KARIM

2011/2275(INI)
A7-0330/2012
T7-0442/2012

Report from the Commission - 28th annual report on
monitoring the application of EU law (2010)

LICHTENBERGER

2011/2178(INI)
A7-0083/2012
T7-0140/2012

A competitive digital single market - eGovernment as a
spearhead

CAVADA

2011/2193(INI)
A7-0223/2012
T7-0320/2012

Voluntary and unpaid donation of tissues and cells MAŠTÁLKA

2011/2084(INI)
A7-0342/2011
T7-0492/2011

Online gambling in the internal market KARIM

2011/2308(INI)
A7-0283/2012
T7-0443/2012

The environmental impacts of shale gas and shale oil
extraction activities

LICHTENBERGER

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2012/2030(INI)
A7-0341/2012
T7-0468/2012

Completing the digital single market NIEBLER

2012/2028(INI)
A7-0402/2012
T7-0018/2013

The feasibility of introducing stability bonds BALDASSARRE

2012/2132(INI)
A7-0055/2013
T7-0215/2013

Implementation of the Audiovisual Media Services
Directive

CASTEX

2012/2134(INI)
A7-0001/2013
T7-0036/2013

Improving access to finance for SMEs TAYLOR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-51&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-330&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-442
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-140
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-223&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-492
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-283&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-18
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-36
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2253(INI)
A7-0147/2013
T7-0278/2013

Recommendation to the High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President
of the European Commission, to the Council and to the
Commission on the 2013 review of the organisation and the
functioning of the EEAS

RAPKAY

2012/2322(INI)
A7-0218/2013
T7-0348/2013

Online gambling in the internal market BORYS

2012/2135(INI)
A7-0423/2012
T7-0007/2013

Development aspects of intellectual property rights on
genetic resources: the impact on poverty reduction in
developing countries

CASTEX

2012/2044(INI)
A7-0310/2012
T7-0395/2012

20 main concerns of European citizens and business with the
functioning of the Single Market

REGNER

2012/0029(INI)
A7-0039/2013
T7-0388/2014

Securities settlement in the EU and central securities
depositories (CSDs), and amendment of Directive 98/26/EC

STOYANOV

2012/2038(INI)
A7-0326/2012
T7-0421/2012

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee: Report on the Implementation and Effect of the
Resale Right Directive (2001/84/EC)

GALLO

2012/2024(INI)
A7-0369/2012
T7-0004/2013

Law of Administrative procedure of the European Union BERLINGUER

2012/2039(INI)
A7-0018/2013
T7-0094/2013

Statute for a European mutual society BERLINGUER

2012/2098(INI)
A7-0017/2013
T7-0049/2013

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: A renewed
EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility

BALDASSARRE

2012/2262(INI)
A7-0089/2013
T7-0198/2013

Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids LEHNE

2012/2323(INI)
A7-0435/2013
T7-0127/2014

Follow-up on the delegation of legislative powers and the
control by Member States of the Commission's exercise of
implementing powers

SZÁJER

2012/2097(INI)
A7-0023/2013
T7-0050/2013

Corporate Social Responsibility: promoting society's
interests and a route to sustainable and inclusive recovery

BALDASSARRE

2012/2101(INI)
A7-0161/2013
T7-0240/2013

Improving access to justice: legal aid in cross-border civil
and commercial disputes

ZWIEFKA

2013/2063(INI)
A7-0353/2013
T7-0535/2013

Unleashing the potential of cloud computing in Europe
GERINGER DE
OEDENBERG

2013/2077(INI) EU regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - KARIM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-278
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-348
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-310&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-395
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-39&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0388
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-326&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-369&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-18&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-94
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-17&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-89&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-198
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-23&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-50
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-161&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

A7-0056/2014
T7-0061/2014

19th Report on better lawmaking covering the year 2011

2013/2024(INI)
A7-0153/2014
T7-0276/2014

Mid-Term review of the Stockholm Programme BERLINGUER

2013/2023(INI)
A7-0291/2013
T7-0396/2013

Improving private international law: jurisdiction rules
applicable to employment

REGNER

2013/2119(INI)
A7-0055/2014
T7-0051/2014

29th Annual Report on monitoring the application of EU law
(2011)

LICHTENBERGER

2013/2122(INI)
A7-0311/2013
T7-0436/2013

Misleading advertisement practices BALDASSARRE

2013/2130(INI)
A7-0120/2014
T7-0249/2014

Implementation of the Treaty of Lisbon with respect to the
European Parliament

LICHTENBERGER

2013/2180(INI)
A7-0057/2014
T7-0232/2014

Preparing for a fully converged audiovisual world CASTEX

2013/2116(INI)
A7-0474/2013
T7-0063/2014

The implementation of the Unfair Commercial Practices
Directive 2005/29/EC

BALDASSARRE

2013/2114(INI)
A7-0114/2014
T7-0179/2014

Private copying levies CASTEX

2013/2117(INI)
A7-0442/2013
T7-0064/2014

The EU Justice Scoreboard - civil and administrative justice
in the Member States

ZWIEFKA

2014/2006(INI)
A7-0122/2014
T7-0231/2014

Evaluation of justice in relation to criminal justice and the
rule of law

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0056&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0153&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-396
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0055&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-311&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0120&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0249
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0057&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0232
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0474&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0063
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0114&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0064
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0122&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0231
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OPINIONS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132A(NLE)
A7-0356/2011
T7-0478/2011

Athens Convention on carriage of passengers and their
luggage by sea - excluding Articles 10 and 11

LEHNE

2004/0148(COD)
Awaiting committee

decision

Special conditions for trade with those areas of the Republic
of Cyprus in which the Government of the Republic of
Cyprus does not exercise effective control
Opinion on legal base

LECHNER

2008/0196(COD)
A7-0038/2011
T7-0293/2011

Consumer rights WALLIS

2008/0090(COD)
A7-0426/2011
T7-0580/2011

Public access to European Parliament, Council and
Commission documents

LICHTENBERGER

2008/0238(COD)
A7-0106/2010
T7-0181/2010

Standards of quality and safety of human organs intended for
transplantation

WIKSTRÖM

2008/0193(COD)
A7-0032/2010
T7-0373/2010

Improvements in the safety and health at work of pregnant
workers and workers who have recently given birth or are
breastfeeding
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0106(CNS)
A7-0016/2010
T7-0034/2010

Investment projects in energy infrastructure within the
European Community
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0055(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Specific restrictive measures directed against certain persons
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida
network and the Taliban
Opinion on legal base

BERLINGUER

2009/0064(COD)
A7-0171/2010
T7-0393/2010

Alternative investment fund managers REGNER

2009/0025(COD)
Procedure lapsed or

withdrawn

Long stay visas and alerts in the Schengen Information
System

BORYS

2009/0127(COD)
A7-0063/2012
T7-0104/2012

European Refugee Fund for the period 2008 to 2013
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0009(CNS)
A7-0065/2010
T7-0092/2010

Common system of value added tax as regards the rules on
invoicing

THEIN

2009/0153(COD)
A7-0184/2010
T7-0423/2010

Use of alien and locally absent species in aquaculture
Opinion on legal base

LECHNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-356&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-426&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-106&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-181
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-32&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-16&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-171&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-393
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-63&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-65&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-92
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-423
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa WIKSTRÖM

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0076(COD)
A7-0336/2011
T7-0010/2012

The placing on the market and use of biocidal products
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0096(COD)
A7-0050/2009
T7-0106/2009

European Microfinance Facility for Employment and Social
Inclusion (Progress)

CASTEX

2009/0101(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Right to interpretation and to translation in criminal
proceedings

WIELAND

2009/0099(COD)
A7-0205/2010
T7-0274/2010

Capital requirements for the trading book and for re-
securitisations, and the supervisory review of remuneration
policies

LEHNE

2009/0143(COD)
A7-0170/2010
T7-0334/2010

European Insurance and Occupational Pensions Authority CASTEX

2009/0142(COD)
A7-0166/2010
T7-0337/2010

European Banking Authority LEHNE

2009/0132(COD)
A7-0102/2010
T7-0227/2010

Securities to be offered to the public and harmonisation of
transparency requirements (amendment of Directives
2003/71/EC and 2004/109/EC)

BODU

2009/0161(COD)
A7-0163/2010
T7-0336/2010

Powers of the European Banking Authority, the European
Insurance and Occupational Pensions Authority and the
European Securities and Markets Authority (amendment of
Directives 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC,
2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC,
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, and 2009/65/EC)

KARIM

2009/0089(COD)
A7-0241/2011
T7-0304/2011

Agency for the management of large scale IT systems in the
area of freedom, security and justice
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0110(COD)
A7-0030/2010
T7-0124/2010

Community guidelines for the development of the trans-
European transport network (recast)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0130(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Requests for comparisons with EURODAC data by Member
States' law enforcement authorities and Europol for law
enforcement purposes

MASIP HIDALGO

2009/0144(COD)
A7-0169/2010
T7-0339/2010

European Securities and Markets Authority BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-336&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-50&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-205&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-170&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-166&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-102&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-227
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-163&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-336
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-241&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-30&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-124
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-339
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0140(COD)
A7-0168/2010
T7-0335/2010

Macro-prudential oversight of the financial system and
establishment of a European Systemic Risk Board

REGNER

2010/0312(NLE)
A7-0215/2013
T7-0260/2013

Establishment of an evaluation mechanism to verify
application of the Schengen acquis
Opinion on legal base

VOSS

2010/0210(COD)
A7-0428/2013
T7-0072/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
for the purposes of seasonal employment
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0209(COD)
A7-0170/2014
T7-0369/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
in the framework of an intra-corporate transfer
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0392(NLE)
Act adopted by

Council on
15.12.2011

Access by fishing vessels flying the flag of Venezuela to the
exclusive economic zone off the coast of the French
department of Guyana
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0256(COD)
A7-0321/2011
T7-0035/2013

Specific measures for agriculture in the outermost regions of
the Union
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0306(NLE)
A7-0214/2011
T7-0295/2011

Spent fuel and radioactive waste
GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0160(COD)
A7-0340/2010
T7-0478/2010

Credit rating agencies LEHNE

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes BODU

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0215(COD)
A7-0408/2011
T7-0551/2011

Right to information in criminal proceedings ALBRECHT

2010/0232(COD)
A7-0097/2011
T7-0311/2011

Supplementary supervision of financial entities in a financial
conglomerate

BODU

2010/0251(COD)
A7-0055/2011
T7-0486/2011

Short selling and certain aspects of credit default swaps LEHNE

2010/0250(COD)
A7-0223/2011
T7-0106/2012

Derivatives, central counterparties and trade repositories BOWLES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-168&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-335
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-260
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0428&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0072
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-321&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-35
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-340&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-408&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-551
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-97&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-55&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-486
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-106
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0039(COD)
A7-0278/2011
T7-0344/2011

Amendment of Council Regulation (EC) No 2007/2004
establishing European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (FRONTEX)
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0279(COD)
A7-0182/2011
T7-0423/2011

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic
imbalances in the euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(COD)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Budgetary surveillance in euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0276(CNS)
A7-0179/2011
T7-0425/2011

Implementation of excessive deficit procedure
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0280(COD)
A7-0178/2011
T7-0421/2011

Surveillance of budgetary positions and surveillance and
coordination of economic policies
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(NLE)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Requirements for budgetary frameworks of the Member
States
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0208(COD)
A7-0170/2011
T7-0314/2011

Possibility for the Member States to restrict or prohibit the
cultivation of GMOs in their territory
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0257(COD)
A7-0163/2011
T7-0508/2011

Programme to support the further development of an
integrated maritime policy
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0281(COD)
A7-0183/2011
T7-0424/2011

Prevention and correction of macroeconomic imbalances
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0326(COD)
A7-0031/2012
T7-0036/2012

Vaccination against bluetongue
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0802(COD)
A7-0435/2011
T7-0560/2011

European Protection Order
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0097(CNS)
A7-0057/2011
T7-0135/2011

Imports from Greenland of fishery products, live bivalve
molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0220(NLE)
A7-0324/2010
T7-0424/2010

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0065(CNS)
A7-0348/2010
T7-0471/2010

Trafficking in human beings
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-182&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-179&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-425
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-178&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-314
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-183&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-31&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-560
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-57&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-324&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-348&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-471
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A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0006(COD)
A7-0077/2012
T7-0189/2014

Amendment of Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in
respect of the powers of the European Insurance and
Occupational Pensions Authority and the European
Securities and Markets Authority

STOYANOV

2011/0062(COD)
A7-0202/2012
T7-0541/2013

Credit agreements relating to residential property THEIN

2011/0167(NLE)
A7-0204/2012
T7-0287/2012

Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and
its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of
Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore,
Switzerland and the USA

REGNER

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Multiannual financial framework for the years 2014-2020 ROTH-BEHRENDT

2011/0154(COD)
A7-0228/2013
T7-0340/2013

The right of access to a lawyer in criminal proceedings and
the right to communicate upon arrest

ALBRECHT

2011/0129(COD)
A7-0244/2012
T7-0327/2012

Minimum standards on the rights, support and protection of
victims of crime

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2011/2116(INI)
A7-0432/2011
T7-0071/2012

The Statute for a European cooperative society with regard
to the involvement of employees

REGNER

2011/0297(COD)
A7-0344/2012
T7-0057/2014

Criminal sanctions for insider dealing and market
manipulation

THEIN

2011/0295(COD)
A7-0347/2012
T7-0342/2013

Insider dealing and market manipulation (market abuse) THEIN

2011/0340(COD)
A7-0214/2012
T7-0005/2014

Consumer programme 2014-2020 WIKSTRÖM

2011/0360(COD)
A7-0220/2012
T7-0013/2013

Amendment of Directive 2009/65/EC on the coordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings of collective investment in transferable
securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative
Investment Funds Managers in respect of the excessive
reliance on credit ratings

BODU

2011/0361(COD)
A7-0221/2012
T7-0012/2013

Amendment of the Regulation (EC) No 1060/2009 on credit
rating agencies

WIKSTRÖM

2011/0344(COD)
A7-0397/2013
T7-0520/2013

Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 -
2020

LEHNE

2011/0309(COD)
A7-0121/2013
T7-0200/2013

Safety of offshore oil and gas prospection, exploration and
production activities

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-77&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0189
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-202&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0541
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-287
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-360
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-327
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-432&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-344&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0057
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-347&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-342
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-220&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-221&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0520
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-121&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-200
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (2014-2018) complementing Horizon
2020 – The Framework Programme for Research and
Innovation

BORYS

2011/0402(CNS)
A7-0002/2013
T7-0504/2013

Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The
Framework Programme for Research and Innovation (2014-
2020)

BORYS

2011/0374(COD)
A7-0236/2012
T7-0065/2013

Online dispute resolution for consumer disputes (Regulation
on consumer ODR)

BERLINGUER

2011/0384(COD)
A7-0403/2012
T7-0502/2013

Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing
the European Institute of Innovation and Technology

MÉSZÁROS

2011/0387(COD)
A7-0422/2012
T7-0501/2013

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of
Innovation and Technology (EIT): the contribution of the
EIT to a more innovative Europe

MÉSZÁROS

2011/0401(COD)
A7-0427/2012
T7-0499/2013

Establishment of Horizon 2020 - The Framework
Programme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

2011/2313(INI)
A7-0262/2012
T7-0324/2012

Online distribution of audiovisual works in the EU BORYS

2011/0417(COD)
A7-0193/2012
T7-0071/2013

European Venture Capital Funds STOYANOV

2011/0418(COD)
A7-0194/2012
T7-0072/2013

European Social Entrepreneurship Funds STOYANOV

2011/0432(CNS)
A7-0288/2012
T7-0394/2012

Consular protection for citizens of the Union abroad ZWIEFKA

2011/0430(COD)
A7-0404/2012
T7-0275/2013

Amendment of Directive 2003/98/EC on re-use of public
sector information

GALLO

2011/0437(COD)
A7-0030/2013
T7-0024/2014

Award of concession contracts BALDASSARRE

2011/0438(COD)
A7-0007/2013
T7-0025/2014

Public procurement GARGANI

2011/0439(COD)
A7-0034/2013
T7-0026/2014

Procurement by entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors

GARGANI

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Interim report in the interests of achieving a positive
outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-
2020 approval procedure (2011/0177(APP))

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-236&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-65
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-403&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-422&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0501
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-427&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0499
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-262&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-324
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-193&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-72
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-394
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-404&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0024
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-7&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-360
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0269(COD)
A7-0005/2013
T7-0572/2013

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) LICHTENBERGER

2011/0272(COD)
A7-0309/2013
T7-0487/2013

Amendment of regulation (EC) No 1082/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a
European grouping of territorial cooperation (EGTC) as
regards the clarification, simplification and improvement of
the establishment and implementation of such groupings

VOSS

2011/0051(COD)
A7-0206/2013
T7-0264/2013

Amendment of Schengen border code and Convention
Implementing the Schengen Agreement
Opinion on legal base

VOSS

2011/0363(NLE)
A7-0119/2013
T7-0471/2013

Nuclear decommissioning assistance programmes in
Bulgaria, Lithuania and Slovakia
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)

BUSOI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0254(NLE)
A7-0303/2013
T7-0452/2013

Basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionising radiation
Opinion on legal base

VOSS

2011/0380(COD)
A7-0282/2013
T7-0443/2014

European Maritime and Fisheries Fund
Opinion on legal base

VOSS

2011/0435(COD)
A7-0038/2013
T7-0408/2013

Amendment of Directive 2005/36/EC on the recognition of
professional qualifications and of Regulation ... on
administrative cooperation through the Internal Market
Information System
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0302(COD)
A7-0021/2013
T7-0463/2013

Connecting Europe Facility SPERONI

2011/0195(COD)
A7-0409/2013
T7-0537/2013

Common Fisheries Policy
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0369(COD)
A7-0396/2013
T7-0519/2013

Justice Programme for 2014-2020 BERLINGUER

2011/0282(COD)
A7-0361/2013
T7-0491/2013

Support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD)

VOSS

2011/0153(COD)
A7-0419/2013
T7-0586/2013

Amendment of certain regulations relating to the common
commercial policy as regards the granting of delegated
powers for the adoption of certain measures

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0572
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-309&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0487
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-206&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-264
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0471
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-303&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-452
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-282&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0463
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0409&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0537
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0396&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0519
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-361&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0491
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0419&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0586
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0138(COD)
A7-0139/2013
T7-0370/2013

Customs enforcement of intellectual property rights GALLO

2011/0225(NLE)
A7-0385/2013
T7-0574/2013

System for registration of carriers of radioactive materials VOSS

2011/0262(COD)
A7-0249/2012
T7-0480/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Colombia and Peru
Opinion on legal base

VOSS

2011/0263(COD)
A7-0237/2012
T7-0477/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Central America
Opinion on legal base

VOSS

2011/0286(COD)
A7-0163/2012
T7-0288/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 73/2009 as
regards the application of direct payments to farmers in
respect of the year 2013
Opinion on legal base

VOSS

2011/0285(COD)
A7-0203/2012
T7-0316/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 1234/2007 as
regards the regime of the single payment scheme and
support to vine-growers
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0436(APP)
A7-0424/2012
T7-0462/2013

Establishing programme "Europe for citizens" for the period
2014-2020
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0058(CNS)
A7-0080/2012
T7-0135/2012

Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (014-2020) complementing Horizon
2020 - the Framework Programme for research and
Innovation

BORYS

2012/0341A(COD)
A7-0026/2013

P7_TA(2013)0509

Establishment of an action programme for customs in the
European Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) and
repeal of Decision No 624/2007/EC

VOSS

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0010(COD)
A7-0403/2013
T7-0219/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data by competent authorities for the purposes of
prevention, investigation, detection or prosecution of
criminal offences or the execution of criminal penalties, and
the free movement of such data (Directive)

VOSS

2012/0060(COD)
A7-0454/2013
T7-0027/2014

Access of third-country goods and services to the Union’s
internal market in public procurement and procedures
supporting negotiations on access of Union goods and
services to the public procurement markets of third countries

BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-139&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0574
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-480
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-237&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-203&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-316
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-424&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0462
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-80&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0509&language=EN&ring=A7-2013-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0219
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0454&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0027
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0150(COD)
A7-0196/2013
T7-0354/2014

Framework for the recovery and resolution of credit
institutions and investment firms and amendment of Council
Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No
1093/2010

STOYANOV

2012/0146(COD)
A7-0365/2013
T7-0282/2014

Electronic identification and trust services for electronic
transactions in the internal market

MÉSZÁROS

2012/2170(DEC)
A7-0090/2013
T7-0127/2013

2011 discharge: EU general budget, Court of Justice LICHTENBERGER

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law

ZWIEFKA

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0237(COD)
A7-0140/2013
T7-0421/2014

Statute and funding of European political parties and
European political foundations

BERLINGUER

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0299(COD)
A7-0340/2013
T7-0488/2013

Gender balance among non-executive directors of companies
listed on stock exchanges

REGNER

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0074(NLE)
A7-0033/2013
T7-0068/2013

Health protection: Radioactive substances in water intended
for human consumption
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for on-
line uses in the internal market
Opinion on legal base

VOSS

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on legal base

SPERONI

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0282
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-90&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-340&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-33&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on delegation of legislative powers

STOYANOV

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products

LEHNE

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on legal base

REGNER

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on delegation on legislative powers

STOYANOV

2012/0035(COD)
A7-0015/2013
T7-0039/2013

Transparency of measures regulating the prices of medicinal
products for human use and their inclusion in the scope of
public health insurance systems
Opinion on legal base

SPERONI

2013/0005(NLE)
A7-0342/2013
T7-0479/2013

Agreement between the European Union and the Russian
Federation on drug precursors

ZBIGNIEW

2013/2017(BUD)
Procedure lapsed or

withdrawn
2014 Budget - Mandate for the Trilogue LICHTENBERGER

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member States and of the EU

RAPKAY

2013/0049(COD)
A7-0355/2013
T7-0383/2014

Consumer product safety MAŠTÁLKA

2013/0340(NLE)
A7-0252/2014
T7-0274/2014

Amendment to Council Directive 2009/71/EURATOM of 25
June 2009 establishing a Community framework for the
nuclear safety of nuclear installations

REGNER

2013/0141(COD)
A7-0147/2014
T7-0382/2014

Protective measures against pests of plants
Opinion on legal base

REGNER

2013/0136(COD)
A7-0129/2014
T7-0381/2014

Animal health
Opinion on legal base

REGNER

2013/0202(COD)
A7-0072/2014
T7-0435/2014

Enhanced cooperation between Public Employment Services
(PES)
Opinion on legal base

REGNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-39
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0383
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0382
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0129&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0072&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0435
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0240(NLE)
A7-0105/2014
T7-0373/2014

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking VOSS

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's office REGNER

2013/0408(COD)
Awaiting committee

decision

Procedural safeguards for children suspected or accused in
criminal proceedings

THEIN

2013/0409(COD)
Awaiting committee

decision

Legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty
and legal aid in European arrest warrant proceedings

ZBIGNIEW

2013/0400(CNS)
A7-0243/2014
T7-0275/2014

Common system of  taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0139(COD)
A7-0398/2013
T7-0356/2014

Payment accounts STOYANOV

2013/0280(CNS)
A7-0405/2013
T7-0582/2013

Amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as
regards the French outermost regions and Mayotte in
particular
Opinion on legal base

VOSS

2013/0191(COD)
A7-0425/2013
T7-0591/2013

Amending regulations in the fields of fisheries and animal
health by reason of the change of status of Mayotte with
regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0192(COD)
A7-0399/2013
T7-0589/2013

Amending Directives in the fields of environment,
agriculture, social policy and public health by reason of the
change of status of Mayotte with regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0189(NLE)
A7-0414/2013
T7-0583/2013

Amendment to Council directive 2010/18/EU because of the
change in status of Mayotte
Opinion on legal base

VOSS

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark
Opinion on delegation of legislative powers

MAŠTÁLKA

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member states and of the EU

RAPKAY

2013/0273(NLE)
Awaiting committee

decision

Agreement on Cooperation and Customs Union between the
European Community and its Member States, of the one
part, and the Republic of San Marino, of the other part,
regarding the participation, as a contracting party, of the
Republic of Croatia, following its accession to the EU

REGNER

2013/0407(COD)
Awaiting committee

decision

Strengthening of certain aspects of the presumption of
innocence and of the right to be present at trial in criminal
proceedings

THEIN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0105&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0243&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0356
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0405&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0582
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0425&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0399&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0589
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0414&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0583
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0309(COD)
A7-0190/2014
T7-0281/2014

European single market for electronic communications GALLO

2013/0253(COD)
A7-0478/2013
T7-0341/2014

Uniform rules and procedure for the resolution of credit
institutions and certain investment firms in the framework of
a Single Resolution Mechanism and a Single Bank
Resolution Fund

STOYANOV

2013/0256(COD)
Awaiting committee

decision
EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) BERLINGUER

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's Office REGNER

2013/0264(COD)
A7-0169/2014
T7-0280/2014

Payment services in the internal market STOYANOV

2013/0024(COD)
A7-0140/2014
T7-0190/2014

Information accompanying transfers of funds ZWIEFKA

2013/0025(COD)
A7-0150/2014
T7-0191/2014

Prevention of the use of the financial system for the purpose
of money laundering and terrorist financing

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2014/0002(COD)
Awaiting committee

decision

European network of Employment services workers' access
to mobility services and the further integration of labour
markets

CASTEX

2014/0124(COD)
Awaiting committee

decision

Establishment of a European Platform to enhance
cooperation in the prevention and deterrence of undeclared
work

Awaiting 8th legislative
term for appointment

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0190&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0281
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0478&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0341
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0280
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0190
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0150&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0191
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ANNEX III - Codifications

CODIFICATIONS AND RECASTS

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00003
CODIFICATION
Marketing of seed potatoes
COM(2009)0299 - 2009/0080(COD)

16.07.2009 07.10.2009
Replaced by a

recast

00075

CODIFICATION:
Protection of workers from the risks related to exposure to asbestos
at work
COM(2009)0071 - 2006/0222(COD)

09.03.2009
07.10.2009

28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00076
CODIFICATION:
Pure-bred breeding animals of the bovine species
COM(2009)0235 - 2006/0250(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00087
CODIFICATION :
Appliances burning gaseous fuels
COM(2007)0633 - 2007/0225(COD)

13.11.2007 26.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00130
CODIFICATION :
Common  system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2008)0691 - 2008/0206(CNS

20.11.2008
19.10.2009

31.08.2009

Replaced by a
recast:

2010/0387(CNS)

00131
CODIFICATION :
Combat African horse sickness
COM(2008)0697 - 2008/0204(COD)

15.12.2008 04.03.2009
Replaced by a

recast

00132

CODIFICATION :
List of the third countries whose nationals must be in possession of
visas when crossing the external borders and those whose nationals
are exempt from that requirement
COM(2008)0761 - 2008/0225(COD)

09.03.2009 04.03.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00136

RECAST :
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment
COM(2008)0809 - 2008/0240(COD)

12.03.2009 26.03.2009
10.11.2009
Geringer

24.11.2010

00138
RECAST :
Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)

13.01.2009 04.03.2009
31.03.2009
Geringer

19.01.2012

00165
CODIFICATION :
A uniform format for visas
COM(2008)0891 - 2008/0265(COD)

03.02.2009

Proposal
withdrawn by

the Commission
30.07.2011

00166

CODIFICATION :
Principles governing the organisation of veterinary checks on
animals entering the Community from third countries
COM(2008)0873 - 2008/0253(COD)

03.02.2009 28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00274

CODIFICATION :
Setting up a network for the collection of accountancy data on the
incomes and business operation of agricultural holdings in the
European Community
COM(2009)0125 - 2009/0040(CNS)

14.07.2009 04.05.2009
06.10.2009
06.10.2010
Geringer

20.10.2009

00276
CODIFICATION :
Conservation of wild birds
COM(2009)0129 - 2009/0043(COD)

24.03.2009 04.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00291
RECAST :
Combating late payment in commercial transactions
COM(2009)0126 - 2009/0054(COD)

14.09.2009 07.05.2009
17.05.2010
Geringer

20.10.2009

00293
CODIFICATION :
Audiovisual Media Services Directive
COM(2009)0185 - 2009/0056(COD)

14.07.2009 22.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00299

CODIFICATION :
General rules for the granting of Community financial aid in the
field of trans-European networks
COM(2009)0113 - 2009/0037(COD)

14.07.2009
12.10.2009
04.11.2009

10.11.2009
Geringer

24.11.2009

00306

CODIFICATION :
Animal health conditions governing intra-Community trade in, and
imports from third countries of, poultry and eggs for hatching
COM(2009)0227 - 2009/0067(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00354
CODIFICATION :
Introduction of the euro
COM(2009)0323 - 2009/0083(CNS)

PE not consulted
by Council

/

CODIFICATION :
Protection against dumped imports from countries not members of
the European Community
COM(2009)0168 - 2009/0052(CNS)

16.06.2009
PE not consulted

by Council
/

00734

RECAST :
Guidelines for the development of the trans-European transport
network
COM(2009)0391 - 2009/0110(COD)

14.09.2009 24.09.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

0773

RECAST :
Administrative cooperation and combating fraud in the field of
value added tax
COM(2009)0427 - 2009/0118(CNS)

07.10.2009 07.10.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

00846

CODIFICATION
Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods
by road
COM(2009)0446 - 2009/0123(COD)

14.09.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01144

RECAST :
Establishment of ‘EURODAC’ for the comparison of fingerprints
for the effective application of Regulation (EU) No […/…]
(establishing the criteria and mechanisms for determining the
Member State responsible for examining an application for
international protection lodged in one of the Member States by a
third-country national or a stateless person) and to request
comparisons with EURODAC data by Member States' law
enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes
and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a
European Agency for the operational management of large-scale IT
systems in the area of freedom, security and justice
COM(2009)0342 - 2008/0242(COD)

07.10.2009
19.10.2010

12.10.2009
18.07.2012

10.11.2009
Geringer 12.06.2013

01269
CODIFICATION :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2009)0530 - 2009/0149(COD)

22.10.2009
Replaced by a

recast
2010/0258(COD)

/

01338
CODIFICATION :
Waste statistics
COM(2009)0535 - 2009/0151(COD)

22.10.2009
21.06.2010
Negative
opinion

Replaced by a
recast

01360
CODIFICATION :
Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles
COM(2009)0546 - 2009/0154(COD)

24.11.2009
Replaced by a

recast

01413

RECAST :
Common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

12.06.2013

01496

RECAST :
Minimum standards for the qualification and status of third country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international
protection and the content of the protection granted
COM(2009)0551 - 2009/0164(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

27.10.2011
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01647
CODIFICATION :
Common rules for the allocation of slots at Community airports
COM(2009)0634 - 2009/0176(COD)

24.11.2009
13.07.2010
Negative
opinion

Withdrawn

02789

CODIFICATION :
Procedure for the provision of information in the field of technical
regulations and of rules on Information Society services
COM(2010)0179 - 2010/0095(COD)

07.07.2010
Replaced by a

recast

CODIFICATION :
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council laying down a procedure for the provision of
information in the field of technical regulations and of rules on
Information Society services (codification)
(COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)

13.01.2014 28.02.2014 20.03.2014 15.04.2014

02811

RECAST :
Maximum permitted  levels of radioactive contamination of
foodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear accident or any
other case of radiological emergency
COM(2010)0184 - 2010/0098(CNS)

15.06.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

15.02.2011

02875
CODIFICATION :
Freedom of movement for workers within the Union
COM(2010)0204 - 2010/0110(COD)

19.05.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

07.09.2010

03243

RECAST :
Revision of the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Union
COM(2010)0260 - 2010/0154(COD)

07.09.2010
Replaced by
procedure

2010/0395(COD)

03375
RECAST :
Marketing of material for the vegetative propagation of the vine
COM(2010)0359 - 2010/0194(COD)

08.07.2010 29.09.2010
Withdrawn
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03636
CODIFICATION :
Mergers of public limited liability companies
COM(2010)0391 - 2008/0009(COD)

07.09.2010 12.10.2010
02.12.2010

MAŠTÁLKA
18.01.2011

03637

CODIFICATION :
Public limited liability companies: coordination of safeguards in
respect of their formation and the maintenance and alteration of
their capital
COM(2010)0388 - 2008/0173(COD)

07.09.2010 12.10.2010

Replaced by a
recast

2011/0011(COD)

03844
RECAST :
Establishing a single European railway area
COM(2010)0475 - 2010/0253(COD)

23.09.2010 15.11.2010
24.05.2011

16.11.2011

03909

CODIFICATION :
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff
belongs
COM(2010)0506 - 2010/0259(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03912

CODIFICATION :
Approximation of the laws of the Member States relating to units of
measurement
COM(2010)0507 - 2010/0260(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03916
RECAST :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2010)0505 - 2010/0258(COD)

07.10.2010 02.12.2010
12.04.2011

Karim
01.12.2011

03918
CODIFICATION :
Permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
COM(2010)0508 - 2010/0261(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04086

CODIFICATION :
Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track
wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0510 - 2010/0264(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature47

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

04392

CODIFICATION :
Roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat
on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0610 - 2010/0302(COD)

10.11.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04456

CODIFICATION :
Establishing a system for the identification and registration of ovine
and caprine animals
COM(2010)0635 - 2010/0309(COD)

23.11.2010 08.06.2011

04743

CODIFICATION :
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2010)0691 - 2010/0338(NLE)

03.02.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04783
CODIFICATION :
Structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
COM(2010)0641 - 2007/0206(CNS)

13.12.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04798

CODIFICATION :
Installation, location, operation and identification of the controls of
wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0717 - 2010/0348(COD)

18.01.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04861
CODIFICATION :
Braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0729 - 2010/0349(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04883

CODIFICATION :
Operating space, access to the driving position and the doors and
windows of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0746 - 2010/0358(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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04888

RECAST :
Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters
COM(2010)0748 - 2010/0383(COD)

18.01.2011 08.03.2011 Zwiefka 10.12.2012

05219

RECAST :
Common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2010)0784 - 2010/0387(CNS)

03.02.2011 03.02.2011
22.03.2011

Karim
26.10.2011

05268

RECAST :
Coordination of safeguards which, for the protection of the interests
of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in
respect of the formation of public limited liability companies and
the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent
COM(2011)0029 - 2011/0011(COD)

14.02.2011 05.07.2011
11.10.2011

Lehne 15.11.2011

05594
RECAST :
Deposit Guarantee Schemes
COM(2010)0368 - 2010/0207(COD)

07.09.2010 29.09.2010
22.03.2011

Karim
15.04.2014

05626

CODIFICATION :
Relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their
fitting
COM(2011)0120 - 2011/0053(COD)

24.03.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

25.10.2011

05831

CODIFICATION :
On the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment
COM(2011)0189 - 2011/0080(COD)

10.05.2011 08.06.2011
11.07.2011

Karim
13.09.2011
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06006
RECAST :
Concerning the export and import of dangerous chemicals
COM(2011)0245 - 2011/0105(COD)

10.05.2011 18.07.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

10.05.2012

06228

RECAST :
On common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2011)0319 - COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

23.06.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06230
RECAST :
Standards for the reception of applicants for international protection
COM(2011)0320 - 2008/0244(COD)

23.06.2011 08.08.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06474

RECAST :
On the methods and procedure for making available the traditional,
VAT and GNI-based own-resources and on the measures to meet
cash requirements
COM(2011)0512 - 2011/0185(CNS)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

16.04.2014

06509

RECAST :
On roaming on public mobile communications networks within the
Union
COM(2011)0402 - 2011/0187(COD)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

06977

RECAST :
On the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design
requirements for single-hull oil tankers
COM(2011)0566 - 2011/0243(COD)

29.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

07645

RECAST :
Markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of
the European Parliament and of the Council
COM(2011)0656 - 2011/0298(COD)

15.11.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

15.04.2014
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07753

RECAST :
Proposal for a Council directive on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between
associated companies of different Member States
COM(2011)0714 - 2011/0314(CNS)

López-Istúriz
White

01.03.2012
11.09.2012

07933

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of pyrotechnic articles
COM(2011)0764 - 2011/0358(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

22.05.2013

07936

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility
COM(2011)0765 - 2011/0351(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07939

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of non-automatic weighing instruments
COM(2011)0766 - 2011/0352(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07942

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of simple pressure vessels
COM(2011)0768 - 2011/0350(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07945

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of measuring instruments
COM(2011)0769 - 2011/0353(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

05.02.2014

07948

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and
safety components for lifts
COM(2011)0770 - 2011/0354(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014
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07951

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market and supervision of explosives for
civil uses
COM(2011)0771 - 2011/0349(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07954

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
COM(2011)0772 - 2011/0356(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07957

RECAST :
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the harmonisation of the laws of Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits
COM(2011)0773 - 2011/0357(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

08025
RECAST :
Allocation of slots at European Union airports
COM(2011)0827 - 2011/0391(COD)

López-Istúriz
White

26.04.2012
12.12.2012

08925

RECAST:
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council laying down the Union Customs Code
COM(2012)0064 - 2012/0027(COD)

11.06.2012
López-Istúriz

White
10.07.2012

11.09.2013

09447

RECAST:
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the
second generation Schengen Information System (SIS II)
COM(2012)0081 - 2012/0033(NLE)

22/05/2012
Francesco Enrico

Speroni
10.10.2012

21.11.2012

10174

RECAST:
Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein
COM(2012)0403 - 2012/0196(COD)

14.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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10013
RECAST:
Insurance mediation
COM (2012)0360 - 2012/0175 (COD)

11.09.2012 12.09.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

08690
RECAST:
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations
COM(2012)0008 - 2012/0007(COD)

02.02.2012 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

11843
RECAST:
Railway safety. 4th Railway Package
COM(2013)0031 - 2013/0016(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

11947

RECAST:
Interoperability of the rail system within the European Union. 4th
Railway Package
COM(2013)0030 - 2013/0015(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

12351

RECAST:
Conditions of entry and residence of third-country nationals for the
purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated
and unremunerated training , voluntary service and au pairing
COM(2013)0151 - 2013/0081(COD)

Francesco Enrico
Speroni

17.09.2013
25.02.2014

12476

RECAST:
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2013)0184 - 2013/0096(NLE)

Francesco Enrico
Speroni

16.12.2013
15.01.2014

12377

RECAST:
Approximate the laws of the Member States relating to trade marks
COM(2013)0162 - 2013/0089(COD)

17.06.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

25.02.2014

12868

RECAST:
Return of cultural objects unlawfully removed from the territory of
a Member State
COM(2013)0311 - 2013/0162(COD)

24.09.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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13017
RECAST:
Implementation of the Single European Sky
COM(2013)0410 - 2013/0186(COD)

23.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
26.11.2013

12.03.2014

13233

RECAST:
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of pressure equipment
COM(2013)0471 - 2013/0221(COD)

28.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

15.04.2014
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ANNEX IV - Hearings

HEARINGS & WORKSHOPS

Workshop on Legal aspects of
free and open source software
(FOSS), in the European
Parliament on 9 July 2013.

Rapporteur Eva Lichtenberger
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2009

Brussels I 05.10.2009 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Professor Horatia Muir-Watt, Institut d'Etudes politiques de Paris

Professor Luigi Mari, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Alexander Layton, qc of the Bar of England and Wales

Tadeusz ZWIEFKA

Workshop on copyright - tackling orphan
works and improving access to works for
visually impaired persons

10.11.2009 Karin Pilsäter, Chairman of the Committee on Industry and Trade,
Swedish Parliament

Magnus G. Graner, State Secretary, Swedish Ministry of Justice

Elisabeth Niggemann, Representative of Europeana, Director
General of the German National Library (Deutsche
Nationalbibliothek), Member of the High Level Expert Group on
European Digital Libraries (HLG)

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International
Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO),
Member of HLG

Antoine Aubert, European Copyright Policy Counsel, Google

Jean-François Debarnot, Legal Director, 'Institut National de
l'Audiovisuel' (INA), France

Pirjo Hiidenmaa, President of the European Writers' Congress
(EWC)

Mihaly Ficsor, Vice- President of the Hungarian Patent Office

Tilman Lueder, Head of unit 'Copyright and Knowledge-based
Economy', Internal Market and Services Directorate-General,
European Commission

Michael Keplinger, Deputy Director General, World Intellectual
Property Organisation (WIPO)

Christopher Friend, Strategic Objective Leader - Accessibility,
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World Blind Union (WBU), Chair WBU Global Right to Read
Campaign

Francisco Martinez Calvo, Technical Advisor, Section of Culture
and Sports for the Blind, Spanish National Organisation of the
Blind (ONCE), Board Member of Daisy Consortium

Anne Bergman-Tahon, Director of the Federation of European
Publishers (FEP

)

2010

Hearing of the Commissioner-designate
Viviane Reding

12.01.2010

Alternative Investment Funds Managers: how
to regulate best?

27.01.2010 Anthony BYRNE, Deutsche Bank Global co-Head Prime
Brokerage, United Kingdom

Sony KAPOOR, Managing Director, Re-Define (Rethinking
Development, Finance & Environment) - an International Think
Tank, United Kingdom

Evelyn REGNER

Hearing on rights relating to personality, in
particular in relation to defamation, in the
context of private international law,
particularly the Rome II Regulation

28.01.2010 Mr William BENNETT, Barrister at Law, London

Prof. Michael HELLNER, Upssala University

Prof. Dr. Gerhard WAGNER, Bonn University

Dr Jeremy HEYMANN, Université Paris-Est (Paris XII)

M. Jean QUATREMER, Journalist at "Libération".

Diana WALLIS

Tadeusz ZWIEFKA



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature57

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on the proposed regulation on wills
and succession and national law

22.03.2010 William Binchy, Barrister-at-Law, Regius Professor of Laws,
School of Law, Trinity College of Dublin

Eva Lein, Herbert Smith Senior Research Fellow in Private
International Law, British Institute of International and
Comparative Law

Rembert Süß, Rechtsanwalt, Deutsches Notarinstitut (Institute of
German Notaries)

Sara Godechot-Patris, Professor of Law, Université François
Rabelais de Tours

Elisabeth Scheuba, Rechtsanwalt, Lecturer (Succession Law,
Vienna University), Head of Austrian Bar Delegation to the CCBE
(Council of Bar and Law Societies of Europe)

Riitta Leppiniemi, President of the Finnish Bar Association
(Suomen Asianajajaliitto)

Kurt LECHNER

http://www.herbertsmith.com/
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Hearing on digitisation of books and
copyright: does one trump the other?

23.03.2010 Santiago de la Mora, EMEA Print Content Partnerships Director,
Google

Jonathan Nowell, President of Nielsen Book

Bruno Galindo, Spanish writer and spoken word artist

Alban Cerisier, Senior Adviser to the CEO of Gallimard, France

Friederieke Nielsen, spokesperson of Books on Demand GmbH

Françoise Dubruille, Director of the European Booksellers
Federation and International Booksellers Federation

Prof. Alain Strowel, professor at Saint-Louis University (Brussels),
University of Liege and K.U. Leuven

Piotr Marciszuk, President of the Polish Chamber of Books

Rosa Maiello, Italian Library Association

Marielle
GALLO
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Monitoring the application of European Union
law: Evaluation of the Pilot Project

28.04.2010 Prof. Ludwig KRÄMER, former Head of Unit of Environmental
Governance in DG ENVI, visiting professor at the Faculty of Law
in University College, London

Ms Marta BALLESTEROS, Director of Brussels office of
ClientEarth

Eva
LICHTENBERGER
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Workshop on one or more optional
instruments for European contract law

29.04.2010 Evelyne Terryn, Professor at K.U.Leuven University

Jérôme Kullmann, Président Aida France, Professeur à l’Université
Paris Dauphine, Directeur de l’Institut des Assurances de Paris
Helmut Heiss, Professor at the University of Zurich

William Vidonja, Head of Single Market & Social Affairs, CEA,
Brussels

Jean-Paul Coteur, Coordinateur assurances, Test-Achats, Brussels

Workshop on an optional instrument for EU
contract law

27.10.2010 Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, University
of Osnabrück

Leena Linnainmaa, Director of Legal Affairs at the Central
Chamber of Commerce of Finland

Živa Drol-Novak, Slovenian Consumers' Organisation

Thomas Klink, Judge, Regional Court of Stuttgart

Martijn Hesselink, Centre for the Study of European Contract Law,
University of Amsterdam

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Christoph Busch, European Legal Studies Institute, University of
Osnabrück

Martine Behar-Touchais, University of Paris Descartes, Trans
Europe Experts

Monika Jagielska, Judge, Court of Arbitration, Katowice

Eva Lein, British Institute of International and Comparative Law

Ensuring the independence of impact
assessments

27.10.2010 Angelika NIEBLER

Workshop on civil justice: How to facilitate
the life of European families and citizens?

30.11.2010 Melchior Wathelet, Belgium's State Secretary for the Budget,
Migration and Asylum Policy, Family Policy and Federal Cultural
Institutions

Katharina Boele-Woelki, Professor of Private International Law,
Comparative Law and Family Law,  University of Utrecht

Sjef van Erp, Professor of civil law and European private law,

http://www.linkedin.com/companies/k.u.leuven
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Maastricht European Private Law Institute (MEPLI), Maastricht
University; Deputy-Justice, Court of Appeals ' s-Hertogenbosch

Eva Becker, Lawyer, Junggeburth & Becker, Berlin

Béatrice Weiss-Gout, Chair of the Committee on Family and
Succession Law, The Council of Bars and Law Societies of Europe,
lawyer at the Paris bar

Charles Hyde QC, Barrister, Member of QEB Chambers, London

Maria da Conceiçao Oliveira, Lawyer and Mediator, Council of
Europe expert, Portugal

Arcadio Díaz Tejera, Member of the Senate of Spain

2011

Workshop on harmonisation of insolvency
proceedings at EU level

22.03.2011 Nora Wouters, McKenna Long & Aldridge LLP, Brussels

Anna Maria Pukszto, Salans law firm, Warsaw

Daniel F Fritz, Hermann Rechtsanwälte, representative Deutsche
AnwaltsvereinNeil Cooper,

Zolfo Cooper LLP, London and Life President of Insol Europe

Robert van Galen, NautaDutilh, Amsterdam

Workshop on mediation in civil and
commercial matters : Before and after the EU
mediation directive

23.05.2011 Ferenc Zombor, Deputy State Secretary, Ministry of Public
Administration and Justice

Giuseppe De Palo, President, ADR Center, Italy

Ivan Verougstraete, former President of the Belgian Court of
Cassation

Maciej Bobrowicz,  President of the National Council of Legal
Advisers, President of the Polish Association of Commercial
Mediation

Christian Duve, Partner, Freshfields

Vincent Tilman, Senior Advisor European Affairs with
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Eurochambres

Andrew Leakey, Partner Stephensons SolicitorsLLP

Bojana Jovin-Hrastnik, District Court Judge and President of the
Council for ADR, Ministry of Justice, Slovenia

Augusta Iannini, Head of the Law Department, Ministry of Justice,
Italy

Margarita Garcia Tomé, Director of the Master
"Mediation",Universidad Pontificia Salamanca, ES.

Bogdan Matei, Lawyer and Mediator, Manager of Craiova
Mediation Center Association, Romania

Tsisana Shamlikashvili, President of the Scientific and
Methodological Centre for Mediation and Law (Russia), Chair of
Subcommittee on ADR and Mediation in the Russian Association
of Lawyers.
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the proposal for a regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the
creation of a European Certificate of
Succession

20.06.2011 Prof. Ludwig Bittner, President of the Austrian Chamber of Civil
Law Notaries

Maître Pascal Chassaing, Notary, Paris, and chair of the working
group on law of succession of the CNUE

Patricia García Mediero, Partner, Avantia Asesoramiento Fiscal y
Legal

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public, Partner with
Russell-Cooke LLP, Chairman – STEP / AETPF EU Committee

Daniel Lehmann, Partner in Rölfs RP Rechtsanwaltsgesellschaft,
Munich, Chairman – STEP / AETPF Germany

Beatrice Puoti-ffiske, Solicitor, Partner with Burges Salmon LLP

Kurt LECHNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on Smart Regulation 21.06.2011 Sir Stephen Laws QC,First Parliamentary Counsel, Head of the
legal drafters in London and Adviser to the UK government on
legislative matters

Mr Artur Miśkiewicz - Legislator at the Government Legislation
Centre in Poland

Dr Claudio Radaelli - Professor of Political Science, University of
Exeter, UK

Dr Helen Xanthaki - Director of the Sir William Dale Centre for
Legislative Studies at the Institute of

Advanced Legal Studies in London, UK.

Sajjad KARIM
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on a horizontal instrument for
collective redress in Europe?

12.07.2011 Gerard McDermott QC, of the Bar of England and Wales

Mestre Paula Meira Lourenço, Presidente da comissão para a
eficácia das execuções, Lisbon

Dr Anke Sessler, Chief Counsel Litigation, Siemens AG

Malcolm Carlisle, European Justice Forum

Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the proposal for a regulation on
jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and
commercial matters (Brussels I)

04.10.2011 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Dr Jérémy Heymann, Université Paris I - Sorbonne

Professor Ilaria Pretelli, Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”

Alexander Layton QC of the Bar of England and Wales

Florian Horn, partner and attorney at law, Brauneis Klauser Prändl
law firm

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on "the threshold of unitary patent
protection in Europe"

11.10.2011 Benoît Battistelli, the President of EPO

Stephen F. Jones, partner and head of the Patents Group at
Baker&McKenzie LLP

Judge Dr. Thomas Kühnen, the Appeals Court of Düsseldorf

Pierre Véron - avocat au Barreau de Paris, professor of the Centre
d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle de l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

Prof. Bruno Van Pottelsberghe, Dean, Solvay Brussels School of
Economics and Management, SBS-EM, ULB; and Bruegel

Thierry Sueur, Chairman of BUSINESSEUROPE’s “Patents”
Working Group

Bernhard RAPKAY,
Raffaele
BALDASSARRE,
Klaus-Heiner
LEHNE



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature67

Hearing Date Experts Rapporteur

Presentation by the working group on EU
Administrative law of the working document
on state of play and future prospects for EU
administrative law followed by a workshop.

22.11.2011 Dr. Mercedes Fuertes, Catedrática de derecho administrativo,
Facultad de Derecho, Universidad de León

Dr. Melanie Smith, Cardiff Law School, University of Cardiff

Prof; Jacques Ziller, Università degli Studi di Pavia

Luigi
BERLINGUER

2012

Hearing on the proposal for a Common
European Sales Law

01.03.2012 David Hertzell, Law Commissioner for commercial and common
law

Professor Hector MacQueen, Scottish Law Commissioner

Professor Dr. Stefan Leible, University of Bayreuth

Professor Carlo Castronovo, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan

Tina Sommer, Chairman for International Affairs, Federation of
Small Businesses, UK

Dr. Marc Zgaga (German Federation of Buying and Marketing
Groups), Union of Groups of Independent Retailers of Europe

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Klaus-Heiner
LEHNE

The European Law Institute 26.03.2012 Sir Francis Jacobs, ELI

Benedicte Fauvarque-Cosson, ELI

Irmgard Griss, ELI

Christiane Wendehorst, ELI

Tobias Schulte in den Bäumen, ELI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on civil protection measures 27.03.2012 Nikolay Angelov, judge at the Regional Court of Plovdiv
(Bulgaria)

Vigintas Višinskis, judge at the Appeal Court (Lithuania)

Leticia Mata Mayrand, Fundación ANAR (Spain)

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE

Hearing on "Improving audit quality across
the European Union"

27.03.2012 Liz Murrall, Director, Corporate Governance and Reporting,
Investment Management Association, UK

Philip Johnson, Chairman, Federation of European Accountants
(FEE)

Andrew Brown, Chairman, European Group of International
Accounting Networks and Associations (EGIAN)

Pr. Dr. Theo Siegert, Managing Partner of Haen Carstanjen &
Söhne and member of several audit committees (Deutsche Bank
AG, E.ON AG, Henkel AG & Co. KGaA and Merck KGaA)

Francis Desmarchelier, Financial Affairs Director, Association
Française des Entreprises Privées (AFEP)

Sajjad KARIM

The 1980 Abduction Convention 27.03.2012 Professor Louise Ellen Teitz, First Secretary, Hague Conference on
Private International Law

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Smart Regulation and EU
Administrative Law : Making the Union more
accessible to citizens

25.04.2012 Vibeke Pasternak Jørgensen, Head of EU law Unit, Danish
Ministry of Foreign Affairs

Pascale Berteloot, Head of Unit "Legal and documentary issues,
consolidation and copyright", Publications Office of the European
Union

William Robinson, Former legal reviser at the Commission, now at
the Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Institute
of Advanced Legal Studies in London

Paul Mollerup, Member of the High Level Group of Independent
Stakeholders on Administrative Burdens ('Stoiber Group')

Dr Stine Andersen, Academic and legal advisor to the Danish
government

Marta Ballesteros, ClientEarth, Law firm

Prof Linda Senden, Utrecht University

Prof Bernardo Giorgio Mattarella, Scuola superiore della pubblica
amministrazione, Rome

Prof emeritus Hans Ragnemalm, Former EUCJ Judge, Chief Justice
of the Supreme Administrative Court of Sweden and Swedish
Parliamentary Ombudsman

Luigi
BERLINGUER,

Sajjad KARIM,

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the review of the Accounting and
Transparency Directives: the new country by
country reporting requirements

26.04.2012 Steve Manteaw, Chairman of the Publish What You Pay Africa
Steering Committee

Alexander Woollcombe, Acting Brussels Director, ONE

Vicky Bowman, Global Policy Leader, External Affairs, Rio Tinto

Alan McLean, Executive Vice-President Tax, Shell

Klaus-Heiner
LEHNE,

Arlene
MCCARTHY



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature71

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the legal aspects of public
procurement and procurement by entities
operating in the water, energy, transport and
postal services sectors

30.05.2012 Martina Beneventi, Director of the Legal Service, Italian Public
Procurement Agency

Eva Sveman, Swedish Association of Local Authorities and
Regions

Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General
Union

Alessandra Fratini, PostEurop, Public Procurement WG Chair

Giuseppe
GARGANI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Common European Sales Law
(CESL)

31.05.2012 Martijn HESSELINK, University of Amsterdam, Netherlands

Ms Ursula PACHL, BEUC

Ms Tiziana POMPEI, UnionCamere, Italy

Mr Gerard Patrick McMEEL, Guildhall Chambers, United
Kingdom

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the Common European Sales
Law (CESL): Remedies

19.06.2012 Prof. Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück, Germany

Prof. Marco Loos, University of Amsterdam, Netherlands

Dora Szentpaly-Kleis, UEAPME, Brussels

Anne-Laure Constanza, Envie de Fraises, on behalf of the French
Business Confederation (MEDEF)

Alice Wagner, AK Wien

Burghard Piltz, German Bar

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on Common European Sales Law
(CESL): Restitution and Prescription

10.07.2012 Prof. Christiane Wendehorst, University of Vienna, Austria

Prof. Antoni Vaquer, University of Lleida, Spain

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE
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The proposed Statute for a European
Foundation

26.11.2012 Rosa Gallego, Chair of DAFNE, the Donors and Foundations
Networks in Europe, Madrid

Francis Charhon, Chair of the European Foundation Centre (EFC)
Advocacy Committee, Paris

John Riches, Partner at Withers Bergman LLP, London

Professor Achim Seifert, Faculty of Law, Friedrich-Schiller-
University Jena

Fernando Moreno Cea, Foundation for Social Studies and Analysis
(FAES), Madrid

Evelyn REGNER
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The proposal for a Common European Sales
Law: taking stock after a year

27.11.2012 Professor Symeon Symeonides, Cyprus Council Presidency

Lord Bowness, Chair of the Legal Affairs and Consumer Protection
Sub-Committee, UK House of Lords

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CES

The Right Honourable Sir John Thomas, President of the Queen's
Bench Division, UK, Chair of the Working Party of the European
Law Institute on a Common European Sales Law

Professor Verica Trstenjak, Advocate-General of the Court of
Justice

Professor Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Professor Martine Behar-Touchais, University Paris I

Professor Patrick Sensburg, Chair of the Sub-Committee on
European Law, German Bundestag

Professor Stefan Vogenauer, Professor of Comparative Law at the
University of Oxford and Fellow of Brasenose College

Hanne Melin, Ebay

Francesco Sciaudone, Grimaldi e Associati

Bernd Krieger, European Consumer Centre Germany

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Civil Law and Justice: Do EU
citizens enjoy free movement?

23.01.2013 Professor Koen Lenaerts, Vice-President of the Court of Justice of
the European Union

Alan Shatter, Minister for Justice and Equality, Ireland

Professor Xandra Kramer, Department of Private International and
Comparative Law at the Erasmus University, Rotterdam

Nick Bozeat, ICF GHK, Birmingham

Dr Stephan Prayer, Notary, Gesellschaft für Mediation im Notariat,
Vienna

Professor Ansgar Staudinger, Bielefeld University, Faculty of Law

Jenny Papettas, PhD candidate and postgraduate teaching assistant,
University of Birmingham

Professor Burkhard Hess, Director, Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural
Law

Dr Albin Dearing, European Union Agency for Fundamental
Rights, Vienna

Laurence Brunet, London School of Economics

Carlos de Melo Marinho, Judge in the Court of Appeal, Lisbon

Phillipe Lortie, First Secretary, Maja Groff, Senior Legal Officer,
Hague Conference on Private International Law

Richard Frimston, Solicitor, Russell-Cook Solicitors, Member of
the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Aude Fiorini, Dundee Law School

Senator Katherine Zappone, Houses of the Oireachtas

Dr Mariolina Eliantonio, Associated Legal Advisor, Milieu,
Brussels

Duncan Macniven, President, The International Commission on
Civil Status, former Registrar General for Scotland

Dr Bojana Zadravec, Vice-President of European Association of
Registrars

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE,

Antonyia
PARVANOVA
(FEMM)
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Hearing Date Experts Rapporteur

Collective management of copyright and
related rights: Towards a viable solution

18.03.2013 Jean Martin, author of the Report on governance and transparency
of collecting societies commissioned by the French Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique

Dr. Tobias Holzmüller, General Counsel, GEMA

(Society for Musical Performing and Mechanical Reproduction
Rights)

Janine Lorente, Chair of the Board of Directors, SAA (Society of
Audiovisual Authors)

Wes Himes, Director, EDiMA (European Digital Media
Association)

Declan Rudden, Director of Distribution and IT, IMRO (Irish
Music Rights Organisation)

Peter Marx, Rights Agency Ltd (RAL)

Bogusław Pluta, Director of ZPAV (The Polish Society of the
Phonographic Industry) and Jerzy Badowski, Deputy Director
General of ZAIKS (Polish Society of Authors and Composers)

Thierry Desurmont, Deputy Director General and Legal Director of
SACEM (Society of Authors, Composers and Music Publishers)

Olivia Regnier - Director, European Office & European Regional
Counsel of IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry)

Nicola Frank - Head of European Affairs of EBU (European
Broadcasting Union)

Petra Hansson - Associate General Counsel for content and
distribution of SPOTIFY

Kelvin Smits, Director, Younison

Pierre Gerard, Managing Director, Jamendo

Kostas Rossoglou - Senior Legal Officer of BEUC (European
Consumer Organisation)

Marielle GALLO
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Hearing Date Experts Rapporteur

Proposal for a Common European Sales Law:
work in progress

19.03.2013 Dora Szentpaly-Kleis, Legal Adviser, UEAPME, European
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

Ursula Pachl, Deputy Director General, BEUC, The European
Consumer Organisation

Léon Mölenberg (Senior Policy Consultant – Legal Counsellor,
Thuiswinkel.org), Ecommerce Europe

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Chair of the European
Private Law Committee of the CCBE, Council of Bars and Law
Societies of Europe

Professor Hugh Beale, Professor of Law, University of Warwick

Klaus-Heiner
LEHNE, Luigi
BERLINGUER



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 78

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on gender balance 20.03.2013 Zubia Hawcroft, Director (EMEA), MSC Headhunting

Dr. Elaine Dewhurst, Lecturer in Law, University of Manchester

Dr Kim Peters, University of Exeter

Sylvia Walby, UNESCO Chair in Gender Research, Lancaster
University, UK

Reform of the Court of Justice of the
European Unionµ

24.04.2013 Vassilios Skouris, President of the Court of Justice

Maura McGowan QC, Chairman of the Bar of England and Wales

Michael Patchett-Joyce, Barrister, Outer Temple Chambers,
London

Alexandra THEIN
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Hearing Date Experts Rapporteur

The law protecting children in Europe and
worldwide: Provisions facilitating adoptions
and resolving abductions

25.04.2013 Laura Martínez-Mora, Hague Conference on Private International
Law

Dr Jinske Verhellen, University of Gent

Prof Louise Ellen Teitz, Hague Conference on Private International
Law

Alexandra THEIN,
Eva
LICHTENBERGER

The operation of the article 255 panel for the
screening of candidates for appointment to the
courts of the European Union

30.05.2013 Jean-Marc Sauvé, President of the Article 255 Panel

Ana Palacio, Member of the panel

Alexandra THEIN

Interparliamentary meeting with national
parliaments on civil and criminal law

20.06.2013 David STANTON, Chair of the Joint Committee on Justice,
Defence and Equality of the Irish Houses of the Oireachtas

Agustín DIAZ DE MERA, MEP

Lord HANNAY OF CHISWICK, Chair of the EU Sub-Committee
F - Home Affairs, Health and Education of the UK House of Lords

Dietrich NEUMANN, Head of business corporate services Europol

Peter HUSTINX, European Data Protection Supervisor

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice in the European
Commission

Cecilia MALMSTRÖM, EU Home Affairs Commissioner

Marietta KARAMANLI, Vice-Chair of the European Affairs
Committee of the French National Assembly

Carlos ZEYEN, Vice-President of Eurojust

Giovanni KESSLER, Director General of OLAF

Holger MATT, Chair of the European Criminal Bar Association

Tadeusz ZWIEFKA, MEP

Alexandra THEIN, MEP

Kurt LECHNER, former Member of the Committee on Legal
Affairs, Rapporteur for the Successions Regulation

Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR
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Hearing Date Experts Rapporteur

Aude FIORINI, University of Dundee

Ruud WINTER, Senior Coordinating Vice-President of the
Administrative High Court for Trade and Industry in the
Netherlands

Luis PEREIRA, Secretary General of the European Judicial
Training Network

Emmanuel CRABIT, Head of Unit DG Justice

Public hearing on the Trademarks package 08.07.2013 Mr António Campinos, President of OHIM

Dr Christoph Ernst - Deputy Director General, Federal Ministry of
Justice of Germany

Ms Susanne Ås Sivborg - President and Director General Swedish
Patent and Registrations Office

Ms Dawn Franklin, European Brands Association (AIM) -
Chariman of Trade Mark Committee

Mr José Monteiro - Senior legal director L'Oréal

Cecilia
WIKSTRÖM
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Workshop on Legal aspects of free and open
source software

09.07.2013 Professor Eben Moglen, Columbia Law School

Patrice-Emmanuel Schmitz, Developer of the EUPL

Avv. Carlo Piana, Lawyer

Professor Lawrence Lessig, Harvard Law School

Rishab Ghosh, UNU-MERIT

Jutta Kreyss, Landeshauptstadt München

Interparliamentary Committee Meeting on
"The proposal for a Common European Sales
Law: the way forward"

10.07.2013 Françoise Le Bail, Director General, DG Justice, European
Commission

Juozas Bernatonis, Lithuanian Minister of Justice

Julius Sabatauskas, Chair of the Committee on Legal Affairs,
Seimas of the Republic of Lithuania

Pauliine Koskelo, President, Supreme Court of Finland

Professor Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Sir John Thomas/Christiane Wendehorst, European Law Institute

Professor Elise Poillot, University of Luxembourg

David Hertzell, Law Commission, UK

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CESL

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Private copying levies 17.09.2013 José Antonio Suárez, EGEDA

Alain Chamfort

Irena Bednarich, Digital Europe

Xavier Blanc, AEPO-ARTIS

Kostas Rossoglou, BEUC

Françoise CASTEX
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Implementation of the Unitary Patent
Package: State of play

05.11.2013 Pierre Delsaux, Deputy Director General, DG MARKT

Jerome Debrulle, Chair of the Select Committee

Margot Froehlinger, European Patent Office

Paul van Beukering, Chair of the Preparatory Committee of the
Unified Patent Court

Johannes Karcher, Coordinator of the Legal Framework Group of
the Unified Patent Court

Winfried Tilmann, member of the Drafting Committee of the Rules
of Procedure

Thierry Sueur, BusinessEurope

Bernhard RAPKAY
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on judicial training "The training of
legal practitioners: teaching EU law and
judgecraft"

28.11.2013 Viviane Reding, Vice-President of the European Commission

Judge Antonio Tizzano, President of the First Chamber of the Court
of Justice

Reinier van Zutphen, Dutch Network of Court Coordinators for
European law

Rosa Jansen, the Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

Valerio Onida, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Fernando de Rosa Torner, Vicepresident of the CGPJ - Consejo
General del Poder Judicial

Xavier Ronsin, Director of the École Nationale de la Magistrature

Edith Van Den Broeck, The Belgian Institut de Formation
Judiciaire (IFJ)

Wojciech Postulski, Head of the International Cooperation
Department.

Katalin Kiszely, Deputy State Secretary

for EU and International Judicial Cooperation

Dr. Rainer Hornung, Director of The Deutsche Richerakademie

Wolfgang Heusel, Director  of The European Law Academy (ERA)

Professor Jeremy Cooper

Jonathan Goldsmith, Secretary General of the Council of Bars and
Law Societies of Europe (CCBE)

Amélie Leclercq, Project leader, EIPA

Judge John Phillips, Director of Studies for the Courts’ Judiciary -
UK Judicial College

Gracieuse Lacoste, former member of the CSM and of the Working
Group of the European Network of Councils of the Judiciary

Prof. Guido Neppi Modona, Substitute Member of the Venice
Commission, Council of Europe

Stéphane Leyenberger, Head of the Division for the independence
and efficiency of justice, CEPEJ

Emmanuel Crabit, DG Justice, European Commission

Luigi
BERLINGUER
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EU law on successions and the protection of
vulnerable adults

11.02.2014 Kurt Lechner, Notary, rapporteur for the Successions Regulation

Karen Vandekerckhove, DG Justice, European Commission

Filip Switala, DG Taxation and Customs Union, European
Commission

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public in London

Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

Regulatory coherence and the implementation
of EU law in the context of  the Transatlantic
Trade and Investment Partnership

11.02.2014 Mr Joseph Burke, Regulatory, Trade and Consumer Affairs
Officer,United States Mission to the European Union, Brussels

Mr James R.M. Killick,,Partner, White and Case, Brussels

Mr Dirk Vantyghem, Director International Affairs

Eurochambres, Brussels

Dr Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of EU Law & Risk
Regulation, Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris)

Françoise CASTEX
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ANNEX V - Delegations

DELEGATIONS

Delegation to China on 28-31st October 2013

Raffaele Baldassarre (chair), Tadeusz Zwiefka,
Marielle Gallo, Cecilia Wikström, Sajjad Karim,
Eva Lichtenberger, Bernhard Rapkay, Francesco
Enrico Speroni; from the political groups,
Franziska Neher, Corina Daniela Popa, Ramona
Ionela Ivan, Francesca Beltrame, Marco
Campomenosi; from the Secretariat Robert Bray
and Magnus Nordanskog
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Place Date Subject Participants

2009

Stockholm, Sweden 15-17.07.2009 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY, Secretariat of the Committee

Stockholm, Sweden 24-25.09.2009 Meeting with chair/members of the committees of the
Swedish Parliament

Meeting with Ms Beatrice Ask, Minister for Justice

Meeting with Justices of the Supreme Court

Meeting with the Parliamentary Ombudsman

Meeting with judges of the Svea Court of Appeal,
Division 2

Meeting with the Swedish Copyright Society and the
Confederation of Swedish Enterprise

Sebastian Valentin BODU, EPP

Tadeusz ZWIEFKA, EPP

Luigi BERLINGUER, S&D

Christian ENGSTRÖM, GREENS

Alexandra THEIN, ALDE

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Ewa WOJTOWICZ, Secretariat of the
Committee

Francesca BELTRAME, GREENS,
Advisors of the political groups

Ursa PONDELEK, ALDE, Advisor of the
political groups

Franscesco CERASANI, S&D, Member’s
assistant

2010

Toledo, Spain 21-22.01.2010 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Luxembourg,
Luxembourg

23.02.2010 Visit to the Court of Justice Klaus-Heiner LEHNE,

Diana WALLIS,

Evelyn REGNER,

Sebastian Valentin BODU,

Tadeusz ZWIEFKA

Bernhard RAPKAY,

Françoise CASTEX
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Marielle GALLO,

Lidia Joanna GERINGER DE
OEDENBERG,

Gerald HÄFNER,

Alexandra THEIN,

Zbigniew ZIOBRO,

Jan Philipp ALBRECHT,

Sajjad KARIM

Maria-José MARTINEZ IGLESIAS,

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Elfriede KRETSCHMER,

Ewa WOJTOWICZ,

Christian PENNERA,

Ezio PERILLO,

Ulrich RÖSSLEIN,

Julia FELDMANN (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts/ALE)

Regina O`CONNOR (ALDE)

Jacek CZABANSKI (ECR)

Rebecca AMORENA

Madrid, Spain 04-05.03.2010 Meeting with the Spanish Minister of Justice, Mr
Francisco Caamaño Domínguez

Meeting at the Congreso de los Diputados

Meeting at the Consejo General de la Abogacía Española
(National Council of Spanish Bars)

Meeting with the Consejo General del Poder Judicial
(General Council for the Judiciary)

Meeting with the main Spanish copyright management
societies

Raffaele BALDASSARRE (EPP)

Sebastian Valentin BODU (EPP)

Marielle GALLO (EPP)

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP)

Antonio MASIP HIDALGO (S&D)

Alexandra THEIN (ALDE)

Sajjad KARIM (ECR)

Francesco Enrico SPERONI (EFD)
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María José MARTINEZ IGLESIAS

Leticia ZULETA DE REALES

Madrid, Spain 20.05.2010 Meeting of the Heads of JHA Committee of the national
parliaments of the Member States and of the Head of the
Legal Affairs Committee of the European Parliament

Sebastian Valentin BODU, Vice-president

The Hague, the
Netherlands

02.06.2010 Attendance to The Hague Conference

Discussion with Secretary General Mr. J.H.A. (Hans)
Van Loon

Visit to Eurojust

Visit to International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia

Luigi BERLINGUER

Diana WALLIS

Toine MANDERS

Alexandra THEIN

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Leticia ZULETA DE REALES

Tomasz BAŃKA
Regina O'CONNOR

Kim BOGTE

Mélodie BAILLIF

Diarmuid LAFFAN

Eleni MANARIDOU

Washington D.C.,

The United States of

28.09-01.10.2010 Regulatory, impact assessment and copyright visit Klaus-Heiner LEHNE,

Evelyn REGNER,
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Place Date Subject Participants

America Visit to The George Washington University Regulatory
Studies Center

Visit to The Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA)

Meeting with Cass Sunstein

Michael Fitzpatrick, Deputy

Victoria Espinel, IP Enforcement Coordinator

Meeting with Congresswoman Zoe Lofgren, Member,
House Judiciary Committee

Congressman Lamar Smith, Ranking Member

House Judiciary Committee

David Whitney, Counsel for Copyright & IP Sub-
Committee

Richard Hertling, Legislative Director

U.S. Copyright Office

Meeting with Maria Pallante, Associate Register for
Policy and International Affairs

U.S. Chamber of Commerce

Meeting with David Hirschmann, President and CEO,
Global IP Center

Meeting with Rick Cotton, Chair of the Board, Global IP
Center, Executive Vice-President and General Counsel at
NBC Universal

Meeting with Gina Vetere, Senior Director Global IP
Center

Meeting with Steven Tepp, Senior Director, Global IP
Center

Meeting with Bill Kovacs, Senior Vice-President,
Environment, Technology & Regulatory Affairs

Meeting with Sean Heather, Executive Director, Global
Regulatory Cooperation Project

Marielle GALLO,

Angelika NIEBLER,

Bernhard RAPKAY,

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM,

Barbara WEILER,

Robert BRAY

Jan TYMOWSKI

Danai PAPADOPOULOU

Boglarka BOLYA

Matilda SISATTO

Regina O'CONNOR

Francesca BELTRAME

Cameron SMITH

Ouarda BENSOUAG
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Place Date Subject Participants

Congressional Budget Office

Meeting with Congressman Rick Boucher, Chairman
Sub-Committee on Communications, Technology and
the Internet, House Energy & Commerce Committee and
Member, Sub-Committee on Courts and Competition
Policy, House Judiciary Committee

Google

Meeting with Fred von Lohmann, Senior Copyright
Counsel

Congressional Research Service (CRS)

Meeting with Curtis Copeland, Specialist in American
National Government, Executive Branch Operations
Section,Government and Finance Division and Brian
Yeh, Legislative Attorney Business Section, American
Law Division

U.S. Senate

Meeting with Amber Cottle, Staff of Senator Max
Baucus, Chairman, Senate Finance Committee

Motion Picture Association of America (MPAA)

Meeting with Anissa Whitten, Vice-President for
International Affairs and Trade Policy

Meeting with Greg Frazier, Executive Vice-President
and Chief Policy Officer

Meeting with Jane Saunders, Senior Vice President
Rights Management Policy & Relations

Meeting with Fritz Attaway, Executive Vice President
Special Policy Advisor

Meeting with Dede Lea, Paramount/Viacom, EVP
Government Relations

Meeting with Stacey Dansky, Paramount/Viacom,
Director Government Relations

Meeting with Chris Israel, PCT Government Relations
(representing Paramount), Co-Founder and Managing
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Place Date Subject Participants

Partner

Meeting with David Green, NBC Universal, Senior
Counsel for Public Policy Development

Meeting with Janet O’Callaghan, Fox/Newscorp,
Director Government Relations

Meeting with Alicia Smith, Smith-Free Group
(representing Sony)

Meeting with Kathy Garmezy, Associate Executive
Director for Government and International Affairs of the
Directors Guild of America (DGA),

Meeting with Scott Harbinson, International
Representative of the IATSE (International Alliance of
Theatrical Stage Employees, Moving Picture
Technicians, Artists and Allied Crafts of the United
States, Its Territories and Canada)

Meeting with Tom Carpenter, General Counsel/Director
of Legislative Affairs at the American Federation of
Television and Radio Artists (AFTRA)

Meeting with Nancy Fox, National Director of Policy
and Strategic Planning at the Screen Aactors Guild (NY
Branch)

EU/EPLO Office

Meeting with Paul Aiken, Executive Director, The
Authors' Guild

Government Accountability Office (GAO)

Meeting with Timothy P. Bowling, Chief Quality
Officer, Denise Fantone, Director, Strategic Issues,
Andre Levine, Senior Attorney, Regulatory Issues

Budapest, Hungary 06-07.12.2010 Meeting with Enikő Győri, Minister of State for
European Affairs, Ministry for Foreign Affairs

Lunch with Members of the Hungarian National

Klaus-Heiner LEHNE

József SZÁJER

Marielle GALLO
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Place Date Subject Participants

Assembly

Meeting and reception with the Budapest Bar
Association (Budapesti Ügyvédi Kamara), László Réti -
President

Meeting with the Hungarian Patent Office, Mihály
Ficsor, Vice-President responsible for legal affairs

Meeting with László Parragh, President of the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry

ELTE Bibó István Szakkollégium, Zoltán Pozsár-
Szentmiklósy - Director

Pázmány Péter Catholic University (PPKE), Faculty of
Law, Marcell Szabó - Head of EU Affairs,

Working lunch with Zoltán Cséfalvay, Minister of State
for Strategic Affairs, Ministry of National Economy

Alexandra THEIN

Gerald HÄFNER

María-José MARTÍNEZ-IGLESIAS

Ewa WOJTOWICZ

Zsuzsanna HERCZEG, Assistant to Mr
SZÁJER

Georgios MAVROS, Assistant to Mrs
GALLO

Boglarka BOLYA

Corina POPA

Regina O'CONNOR

2011

León, Spain 27-28.04.2011 Conference on EU administrative law: state of play and
future prospects

Eva LICHTENBERGER

Francesco Enrico SPERONI

Maria José MARTINEZ IGLESIAS

Edouard DIRRIG

Danai PAPADOPOULOU

Franziska NEHER

Melanie KOELLER

Francesca BELTRAME

Valeria GHILARDI

Düsseldorf, Germany 24-25.05.2011 Visit to the patent court in Düsseldorf and to attend some
patent proceedings

Klaus- Heiner LEHNE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Sebastian Valentin BODU
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Place Date Subject Participants

Françoise CASTEX

Christian ENGSTRÖM

Susanne KNÖFEL

Ewa WOJTOWICZ

Andrea LASKAVA

Corina Daniela POPA

Erik JOSEFSSON

Cameron SMITH

Warsaw, Poland 16-17.06.2011 Preparation for the Polish Presidency in the second half
of 2011

Meeting with the Undersecretary of State Mr Igor
Dzialuk

Meeting with the Civil Law Codification Commission

Meeting with representatives of the Ministry of
Economy, the Patent Office and the Ministry of Culture

Meetings with the Committees of the Sejm and Senat of
the Republic of Poland (respectively, the Lower and the
Upper Chamber of the Polish Parliament)

Meeting with the Social Council for Alternative Methods
of Dispute Resolution

Raffaele BALDASSARRE

Piotr BORYS

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Bernhard RAPKAY

Lidia Joanna GERINGER OEDENBERG

Gerald HÄFNER

Zbigniew ZIOBRO

Robert BRAY

Ewa WOJTOWICZ

Jacek CZABAŃSKI
Georgios MAVROS

Zofia ULATOWSKA

Sopot, Poland 18-19.07.2011 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Tadeusz ZWIEFKA

Ewa WOJTOWICZ
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Place Date Subject Participants

Karlsruhe, Germany 15.09.2011 Visit to the Federal Constitutional Court in Karlsruhe
and to meet for an exchange of views with the President
and Members of the Court

Kurt LECHNER

Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Gerald HÄFNER

Christian PENNERA

Susanne KNÖFEL

Franziska NEHER (EVP)

Georg BECKER

Alicante, Spain 17.10.2011 Visit to OHIM in Alicante António MASIP HIDALGO

Cecilia WIKSTRÖM

Magnus NORDANSKOG

Leticia ZULETA DE REALES

Cameron SMITH

Daniel SJÖBERG

Warsaw, Poland 09-10.11.2011 Conference on "European Contract Law - unlocking the
internal market potential for growth

Klaus-Heiner LEHNE

Copenhagen, Denmark 24-25.11.2011 Preparation for the Danish Presidency in the first half of
2012

Meeting with Mr Uffe Elbæk, Minister for Culture

Meeting with Mr Nicolai Wammen, Minister for
European Affairs

Meeting with the Legal Committee of the Danish
Parliament

Meeting with the Danish Patent and Trademark Office

Meeting with the European Committee of the Danish
Parliament

Meeting with Carlsberg Breweries A/S

Marielle GALLO

Sebastian Valentin BODU

Bernhard RAPKAY

Luigi BERLINGUER

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Françoise CASTEX

Eva LICHTENBERGER

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG
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Place Date Subject Participants

Meeting with the Confederation of Danish Industry (DI)

Meeting with Mr Morten Bødskov, Minister for Justice

meeting with Ole Sohn, Minister for Business and
Growth

2012

Copenhagen, Denmark 22-23.03.2012 Conference on Collective Redress Evelyn REGNER

Nicosia, Cyprus 16-18.07.2012 Preparing for the Cypriot Presidency in the second half
of 2012

Meeting with Audit office of the Republic of Cyprus

Joint Meeting with Members of the Standing Committee
on Legal Affairs and the Committee on Institutions,
Values and the Ombudsman

Meeting with the Minister of Justice, Mr Loukas
LOUKA

Meeting with members of the Cyprus Bar Association

Meeting with senior Cypriot judges from the Supreme
Court

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Cecilia
WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Jiří MAŠTÁLKA
Magnus NORDANSKOG

Alexander KEYS

Nicosia, Cyprus 23-24.07.2012 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Evelyn REGNER

Robert BRAY

Nicosia, Cyprus 23-24.09.2012 Conference of Justice and Home Affairs Committee
Chairs (COHAC)

Evelyn REGNER

2013

Dublin, Ireland 16-18.01.2013 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY
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Place Date Subject Participants

Luxembourg,
Luxembourg

17.01.2013 Visit to the Court of Justice Alexandra THEIN

Zagreb, Croatia 28-29.01.2013 Information exchange and cooperation programme:

Workshop in the Croatian Parliament (Sabor) on
Scrutiny procedures of EU legislation and policies in the
national Parliaments

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Strasbourg, France 23.05.2013 Visit to the European Court of Human Rights Sebastian Valentin BODU (EPP)

Giuseppe GARGANI (EPP)

Gerald HÄFNER (V)

Axel VOSS (EPP)

Eva LICHTENBERGER (Verts)

Alexandra THEIN (ALDE)

Françoise CASTEX (S&D)

Cecilia WIKSTRÖM (ALDE)

Margarethe RICHTER

Michael BOLLMANN

Daniel SJOBERG

Franziska NEHER (EPP)

Corina POPA (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts)

Melanie KÖLLER (S&D)

Regina O'CONNOR

Robert BRAY

Sonata JOCAITE

Silvia JURIGOVA

Alexander KEYS

Magnus NORDANSKOG

Susanne KNÖFEL

Leticia ZULETA DE REALES ANSALDO
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Place Date Subject Participants

Vilnius, Lithuania 16-18.07.2013 Preparing for the Lithuanian Presidency in the second
half of 2013

Meeting with President of the Republic of Lithuania Ms
Dalia Grybauskaitė
Meeting with Mr Juozas Bernatonis, Minister of Justice

Meeting with Mr Evaldas Gustas, Minister of Economy

Meeting with Mr Vytautas Leškevičius, Vice-minister of
Foreign Affairs

Visit to the Lithuanian Parliament (Seimas)

Meeting with Mr Šarūnas Birutis, Minister of Culture
Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Klaus-Heiner LEHNE

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Raffaele BALDASSARRE

Antonio MASIP HIDALGO

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Sajjad KARIM

Francesco Enrico SPERONI

Dimitar STOYANOV

Corina Daniela POPA

Boglarka BOLYA

Susanne KNÖFEL

Robert BRAY

Beijing, China 28-31.10.2013 Visit to China

Meeting with the National People's Congress

Meeting with the Supreme People's Court

Meeting with the State Administration of Industry and
Commerce

Meeting with the European Union Chamber of
Commerce

Meeting with the Beijing Arbitration Commission

Meeting with the Quality Brands Protection Committee

Meeting with the Ministry of Commerce

Meeting with the Ministry of Finance

Meeting with the Music Copyright Society of China

Meeting with the State Intellectual Property Office

Raffaele BALDASSARRE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Cecilia WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Eva LICHTENBERGER

Bernhard RAPKAY

Francesco Enrico SPERONI

Franziska NEHER (EPP)

Corina Daniela POPA

Ramona Ionela IVAN

Francesca BELTRAME

Marco CAMPOMENOSI
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Place Date Subject Participants

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

2014

Athens, Greece 23-24.01.2014 Informal Meeting of the Justice and Home Affairs
Council

Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ

Robert BRAY

Athens, Greece 26-28.03.2014 Visit to Greece

Meeting with the Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Mr Charalambos ATHANASSIOU

Meeting with Members of the Standing Committee on
Public Administration, Public Order and Justice

Meeting with Members of the Hellenic Notary
Association

Meeting with Members of the Conference of Presidents
of the Greek Bar Associations

Meeting with Members of the Union of Judges and
Prosecutors of Greece

Sebastian Valentin BODU

Alajos MÉSZÁROS

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Alexander KEYS

Boglárka BÓLYA (EPP)

Miriam SCHÖPS (ALDE)
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ANNEX VI - Studies

Publications Catalogue - 2004-2009 / 6th Legislative Period - Policy Department C
(AFCO, FEMM, LIBE, JURI, PETI)

PE 419.598 EN 15-06-2009

Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European
Parliament

This handbook provides the Committee on Legal Affairs with a practical tool aimed at
simplifying its tasks when verifying the credentials of the newly elected Members of the
European Parliament, when ruling on the validity of their mandate or when considering
requests for the waiver or defence of parliamentary immunity. The handbook is intended for
internal use only and does not purport to be an exhaustive study on the incompatibilities and
immunity of the Members

PE 419.602 EN 15-06-2009

The Potential Impact of the Consumer Rights Directive on Member States’ Contract
Law - Side Effects on Member States’ General Contract Law or General Sales Law
This study identifies and analyses the side effects that the "full harmonisation approach" of
the proposed Consumer Rights Directive could have on national general contract laws or
general sales laws. In particular, the study analyses the reasons for side effects of the
proposed directive and provides concrete examples of such effects on national contract laws.
Furthermore, it contains recommendations on possible action to be undertaken in order to
avoid unwanted side effects.

PE 419.606 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World? An Introduction to the New
Hungarian Legislation on Orphan Works

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. This paper is intended to give a
brief overview of the relevant Hungarian legislation and the first steps taken to implement it.
Describing, in a factual but somewhat critical manner, the current Hungarian legal framework
for tackling orphan works may contribute to eventually finding solutions to the problem of
orphan works at European level as well. The basic aim of the present note is to describe the
Hungarian scheme for licensing certain uses of orphan works. In addition, it also gives some
insights into the legislative history and the institutional framework of that scheme. An outline
of some other provisions which may be of relevance to orphan works is also included.
Furthermore, this note renders an account of the implementing measures introduced and the
experience gained thus far. It concludes with a first assessment of the new Hungarian
legislation on licensing certain uses of orphan works.

PE 419.607 EN 15-10-2009
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A Comparison between the Provisions of the Draft Common Frame of Reference and
the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights Directive - How the CFR
can improve the Consumer Rights Directive

This study provides an in-depth and detailed comparison between the draft Common Frame
of Reference and the Commission's proposal for a Consumer Rights Directive. Furthermore,
it identifies those provisions of the CFR which could be used when amending the Proposal
for a Consumer Rights Directive in the framework of the legislative procedure. In this regard,
the study suggests some amendments based on the CFR. A correlation table between the
provisions of the CFR and the provisions of the proposed Consumer Rights Directive is
provided in the annex of the study.

PE 419.608 EN 15-10-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Blind, partially sighted and other
print disabled people face a "book famine". International legislation is needed to complement
cooperation between specialist agencies and rights holders in order to increase the amount of
accessible format books such as audio, large print and braille, from the current level of five
per cent.

PE 419.609 EN 15-10-2009

From Better to Full Access to Works for Print-Disabled Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works available in a format that
blind and visually impaired persons can read represent five per cent of the total amount of
books published. In the short term, improving this situation requires both an extensive
cooperation with content producers, and an inclusive legislation that allows for cross-border
interchange and promotes the implementation of exceptions in the law of the country. In the
long term, in order to guarantee full access to information, accessibility needs to be part of
the standard publication workflows.

PE 419.610 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Orphan works are a serious issue
for digital libraries. The digitisation progress is slow and only brings out-of-copyright
material to the Web. If there are exceptions to this rule, they are either disputed or they are
highly time-consuming and therefore extremely expensive, because of the necessary rights
clearance procedures that have to be worked through before digitisation. There are not too
many existing solutions in the Member States. The best example is the extended collective
licensing in the Nordic countries. Against this background, there is absolutely a need for a
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European-wide solution. Legal certainty across Europe is indeed required to provide a strong
basis for libraries to digitise orphan works.

PE 419.611 EN 10-11-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works are called orphan when
rightsholders cannot be identified or located. Substantial groundwork has been done in the
High Level Expert Group on Digital Libraries. Practical tools to facilitate rights clearance are
implemented in projects where rightsholders and cultural institutions partner. Some Member
States have addressed the issue by stand-alone norms or by measures supporting collective
licensing. As digital uses often take place across borders, mutual recognition of national
solutions that meet generally accepted criteria is needed on European level.

PE 419.613 EN 10-11-2009

Orphan Works in the Digital Era

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. There are different practices in
Europe: no legislation on orphan works, extended collective licensing that includes orphan
works, and registers that are used for the search of authors. Legislation is needed. The
extended collective licensing seems to be the best system. To make the licensing effective,
there is need for the registers and search systems to find authors as well as possible.

PE 419.614 EN 10-11-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Organisations representing
Visually Impaired Persons and publishers have a long standing tradition of working together
to improve access to the written word for people suffering a visual impairment. Within the
legal framework set by the European legislation, stakeholders undertake initiatives that take
advantage of the developments in ICT but have also to face their challenges. Against the
background of aiming to mainstream accessibility within content creation and production
processes, solutions are provided as access through technology and through trusted
intermediaries.

PE 419.615 EN 10-11-2009

How to Tackle Copyright Issues Raised by Mass-Scale Digitisation?

As information and communication technology revolutionise the world, fundamental
questions still remain on how to ensure European citizens have appropriate access to the
world’s knowledge. Plans for sustainable mass digitisation of cultural material should be
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welcomed, whilst ensuring that markets are competitive, the importance of information to the
public interest is reflected, and that copyright law remains an effective system for balancing
the needs of knowledge creators and users.

PE 419.619 EN 05-12-2009

Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe

On October 13, 2009 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Knowledge4Innovation/The Lisbon Forum, supported by Technopolis
Consulting Group and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Towards an Intellectual
Property Rights Strategy for Innovation in Europe’. This workshop was part of the 1st
European Innovation Summit at the European Parliament which took place on 13 October
and 14 October 2009. It addressed the topics of the evolution and current issues concerning
the European Patent System as well as International Protection and Enforcement of IPR (with
special consideration of issues pertaining to IP enforcement in the Digital Environment).
Conclusions drawn point to the benefits of a comprehensive European IPR strategy, covering
a broad range of IP instruments and topics.

PE 424.762 EN 05-12-2009

Current Policy Issues in the Governance of the European Patent System

The European Parliament has been working towards building a discussion platform and a
resource for further policy actions in the field of intellectual property rights. The Science and
Technology Options Assessment Panel has set the goal of further enlarging the area of
investigation in light of recent policy developments at the European level. In particular, the
current study covers current policy issues in the governance of the European patent system,
such as the backlog issue, the enhancement of patent awareness within the European
Parliament, patent enforcement, the regional dimension of intellectual property in Europe,
patents and standardisation, the use of existing patents, and patents and competition. These
issues were discussed in the conference with stakeholders from European to national patent
offices, from private to public sector actors. As a result of the conference, it was stated the
need for an IP strategy for Europe.

PE 424.763 EN 05-12-2009

Copyright Territoriality in the European Union

In the European Union, despite almost twenty years of harmonisation of copyright, copyright
has remained essentially national law. Each Member States has its own national regime on
copyright and neighbouring (related) rights. Taking into consideration the territorial nature of
copyright in the EU, this briefing note provides an analysis of the impacts of copyright
territoriality on the main stakeholders concerned, on the Internal Market at large as well as on
the emerging knowledge economy in the European Union. In addition, this briefing note
suggests some recommendations and solutions aiming at tackling problems raised by
copyright territoriality, such as: the fragmented structure of the market; the competitive
disadvantage faced by European content providers in comparison with competitors in the
United States; as well as denials to access to content services on geographical grounds
experienced by consumers. In its conclusion, the briefing note proposes, as an ambitious
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solution, the introduction of a unified European Copyright Law on the basis of Article 118 of
the Treaty on the Functioning of the European Union.

PE 419.621 EN 05-02-2010

Legal Consequences of the Decision by the UK Not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This briefing note identifies and examines the legal consequences of the decision by UK not
to opt in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation
of a European Certificate of Succession. In particular, it analyses key concerns of the
Regulation from the viewpoint of the UK. Lastly, the note assesses the impacts that a
decision by UK not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on
nationals of other EU Members States residing in UK and owning assets and property in
other Member States and on UK nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.629 et PE
419.630 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.626 EN 15-03-2010

Workshop on the Proposal for a Regulation on Succession - Some National Analysis - 22
March 2010

The notes identify and analyse the legal problems, which the proposed EU Regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession
raises as regards German, French, Austrian and Finnish succession laws. (See also documents
n° PE 419.626 et PE 419.630 including other notes prepared for the Workshop on the
Proposal for a Regulation on Succession.)

PE 419.629 EN 15-03-2010

Legal Consequences of the Decision by Ireland not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This note identifies and examines the legal consequences of the decision by Ireland not to opt
in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a
European Certificate of Succession. In particular, the note assesses the impacts that a decision
by Ireland not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on nationals
of other EU Members States residing in Ireland and owning assets and property in other
Member States and on Irish nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.626 et PE
419.629 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.630 EN 15-03-2010
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Harmonisation of insolvency law at EU level

This note identifies and outlines disparities between national insolvency laws, which can
create obstacles, competitive advantages and/or disadvantages and difficulties for companies
having cross-border activities or ownership within the EU. In particular, it provides a list of
problems which might occur in the absence of common rules on insolvency, such as
problems related to insolvency of corporate groups, liability of shareholders being nationals
of different Member States, reference to national laws for the insolvency of 'Community'
companies and strategic cross-border movements for insolvency purposes. In addition, the
note identifies a number of areas of insolvency law where harmonisation at EU level is
worthwhile and achievable. Lastly, it evaluates to what extent harmonisation of insolvency
law could facilitate further harmonisation of company law in the EU.

PE 419.633 EN 15-04-2010

Towards Restatements and Best Practice Guidelines on EU Administrative Procedural
Law

ReNEUAL is a network of scholars and practitioners from across the Member States,
addressing the potential and the substantial need for simplification of EU administrative law
(as body of rules and principles governing implementation of EU policies by EU and Member
States’ institutions). It intends to establish draft ‘restatements’ and proposals for best-practice
guidelines which may serve as template or frame of reference for future case-law and general
or policy-specific legislation.

PE 425.652 EN 15-10-2010

Extent of Harmonisation in Consumer Contract Law

This note seeks to offer guidance on the appropriate extent of harmonisation of consumer
contract law. It considers the case law of the European Court of Justice and the draft Schwab
Report and Wallis Opinion and analyses the justifications for harmonisation. It then applies
this to the areas of information and formalities, right of withdrawal, sale of goods and unfair
terms.

PE 432.728 EN 15-10-2010

The Proposal for Enhanced Cooperation in the Area of Cross-Border Divorce (Rome
III)

This note provides an in-depth analysis of the main provisions of the Rome III Proposal of
2010 implementing enhanced cooperation for 14 Member States in the area of the law
applicable to divorce and legal separation. It further identifies some difficulties of future
application of the proposed provisions and suggests to reconsider in particular the following
issues: the scope of application, the question as to when the spouses may designate the
applicable law, the desirability of legal counselling, the use of the last habitual residence as a
connecting factor, dual nationality, the conversion of legal separation into divorce, the (non-
)application of foreign law and the “Malta” provisions.

PE 432.730 EN 15-10-2010
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Recognition of Parental Responsibility: Biological Parenthood v. Legal Parenthood, i.e.
Mutual Recognition of Surrogacy Agreements: What is the Current Situation in the
MS? Need for EU Action?

The note presents the main challenges to the national jurisdictions in the EU resulting from
the advance in medicine, free movement and children’s rights as well as the current legal
position across EU member states on legal parenthood with a focus on surrogacy
arrangements. Their cross-border implications are addressed with a view on possible EU
action.

PE 432.738 EN 15-10-2010

Towards an EU Regulation on Administrative Procedure?

This paper will address four main issues in a concise manner: o The features of the European
Administrative Law o The constitutional basis of the European Administrative Law now
provided by the Lisbon Treaty, and their major consequences o The possibility of an
European legislation framework of the administrative procedure o The limitations of the
current European system of legal guarantees facing the development of European
Administrative Law.

PE 432.743 EN 22-10-2010

The Public-Policy Exception and the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and
Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the
Creation of a European Certificate of Succession (COM(2009)154)

This note analyses the content and scope of the public policy provisions in the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession. It then proposes recommendations
for amending the wording of those provisions.

PE 432.741 EN 15-11-2010

Recognition and Registration of Civil Status Documents in Cross-Border Cases

The right of every citizen of the Union to move and reside freely within the territory of the
Member States, as laid down by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, implies the right to have their civil identity recognised, i.e., in legal terms, to have
their status recognised, as formalised by civil status documents. This firstly means that
citizens must be able to easily prove their civil status when exercising their right of
movement. Secondly, they must be able to have their civil status events occurring abroad
registered in civil status registers. Finally, this status must itself be recognised. The aim of
this note is to review these three problematic areas and indicate, for each one, the solutions
envisaged by the International Commission on Civil Status, in which the European Union
could participate under terms to be defined.

PE 425.653 EN 30-11-2010
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The Movement of Notarial Instruments in the European Legal Area

Europeans often need to use notarial instruments for successions. When a succession involves
people or assets located in different Member States, there is an obvious need to use such
instruments coming from another Member State. This note highlights the main difficulties
arising from the cross-border movement of notarial instruments. It concludes by making
some proposals concerning the contents of the proposal for a European regulation on
international successions, with the aim of simplifying and clarifying the cross-border use of
notarial instruments.

PE 425.656 EN 30-11-2010

Matrimonial Property Regimes and Patrimonial Aspects of Other Forms of Union:
What Problems and Proposed Solutions? (Proposal for Rome IV Regulation)

This note provides an objective analysis of the property law aspects of living together in
situations where the relationship has connections with more than one EU Member State. The
analysis focuses on couples, whether opposite-sex or same-sex relationships, living together
either in the form of a marriage, a registered partnership or who de facto live together. The
note identifies main problems related to the matrimonial property regimes and patrimonial
aspects of other forms of union with a cross-border dimension and concludes by making
some recommendations.

PE 425.657 EN 30-11-2010

The Franco-German Agreement on an Elective ‘Community of Accrued Gains’
Matrimonial Property Regime

On 4 February 2010 Germany and France concluded an agreement on an elective
‘community of accrued gains’ matrimonial property regime. The ratification of this
agreement will mean that for the first time a uniform set of substantive family law provisions
will enter into force in both countries. The agreement is of European significance because in
the past substantive family law did not seem susceptible of harmonisation at European level,
even though the growing number of family relationships with an multi-national dimension
means that there is a need for greater uniformity in substantive family law.

PE 425.658 EN 30-11-2010

The Current State of Family Mediation in the European Union

This note traces the development of family mediation in the European Union and the existing
opportunities in the light of the Mediation Directive and other European provisions to render
this amicable means of solving disputes more effective for the benefit of the users and society
in general.

PE 432.732 EN 30-11-2010

Content and Effects of the European Certificate of Succession as Proposed in the
Proposal for a Regulation on Succession and Wills

This note analyses the provisions on the content and effects of the European Certificate of
Succession, laid down in the Proposal for a Regulation on Succession and Wills. The main
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purpose of the European Certificate is to constitute a proof of the capacity of heir or legatee
and the powers of the executors of wills or thirdparty administrators. There is close link
between the content and the effects of the European Certificate of succession. They follow
from the purpose for which the certificate is issued. Following the note's conclusions, the
European Certificate cannot constitute a title for entries in public registers.

PE 432.734 EN 30-11-2010

Cross-Border Exercise of Visiting Rights

The right of access is a key aspect of the basic right of contact between parents and children.
The inadequacy, in many cases, of relevant means of enforcement throws up major problems
with regard to cross-border rights of access in particular. Multilateral conventions are
concerned primarily with the recognition and efficient implementation of decisions by
national courts. The EU considers that it needs to enact its own legislation in the realm of
family and succession law, as elsewhere: legislation which, in its field of application, will
supersede the multilateral conventions. As well as being concerned with the recognition of
decisions, this legislation should place more emphasis on the establishment of international
institutions and machinery to assist in negotiating and making arrangements for cross-border
visiting rights.

PE 432.735 EN 30-11-2010

Illegal Removal of Children: Brussels II a and the Hague Convention

This report focuses on the Brussels II bis Regulation as the basis for EU provisions dealing
with the illegal removal of children. It highlights recent Court of Justice cases of note and
gives the perspective from the jurisdiction of England and Wales.

PE 432.736 EN 30-11-2010

Protection of Children in Proceedings

Children’s rights are heard and protected in proceedings in all European Member States.
Although a child’s rights are heard in all Member States, there are substantial differences in
the provisions governing how these rights are heard. Recent changes have been major,
particularly regarding children's involvement in legal proceedings. The ways children are
represented and how their views are considered have made a difference, though much
remains to be done. Social and family structure changes have evolved quickly; the law has
had to develop alongside it.

PE 432.737 EN 30-11-2010

Mutual Recognition of Same-Sex Marriage, of Civil Partnerships of Same-Sex and
Opposite Sex Couples: Current Situation in Member States. Need for EU action?

This paper focuses upon the UK, common law perspective of mutual recognition of same-sex
marriage, of civil partnerships of same-sex and opposite sex couples, covering matters
relating to marriage/civil partnership, divorce/dissolution, ancillary relief/financial provision
and issues relating to children.

PE 432.739 EN 30-11-2010
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Relevant Provisions of the Lisbon Treaty on EU Administrative Law

The aim of this paper is to contribute to the debate on whether EU law needs a regulation on
a common administrative procedure and, if so, on what its content and scope could be. If an
EU administrative procedure regulation is adopted under the legal basis contained by Article
298 (2) TFEU, it shall answer in the first place to the principles of Article 298 (1) TFEU: to
an open, efficient and independent European administration. In doing so it will develop
mainly the right to good administration but also the rights of access to documents and to
protection of personal data. In my opinion procedural rules contained under the right to good
administration and their development by the Code of Good Administrative Behaviour
constitute grosso modo the guidelines for a future Regulation on Administrative Procedure.

PE 432.744 EN 01-12-2010

EU Administrative Law - The Acquis -

The acquis communautaire that constitutes EU Administrative law has always been eclectic,
in the sense that it is composed of legal principles and rules that are derived from a variety of
sources. This paper provides an overview of the relevant material and the way in which the
various provisions that comprise EU administrative law interact.

PE 432.745 EN 01-12-2010

Report of Findings on US System of Impact Assessment Legal Affairs Committee
Delegation to Washington DC (28 September - 1 October 2010)

This paper summarises findings obtained during a delegation of the Legal Affairs Committee
to Washington DC (28th September – 2nd October 2010) in the field of impact assessment.
The US system is briefly set out through a presentation of the relevant institutional structures
and bodies, as well as procedures and methods, applied by the Congress during the legislative
process and, in a much more systematic manner, by the administration (agencies) during the
adoption of implementing regulations.

PE 432.746 EN 15-12-2010

International / European Environmental Criminal Court - A Comment on the Proposal
of the International Academy of Environmental Sciences

Different legal mechanisms can regulate actions that are dangerous to the environment in
different ways. The IAES proposes the use of international and EU criminal jurisdictions to
prevent and punish environmental crime, and puts forwards suggestions for relevant
institutional reform.The two levels of the reform proposed by the IAES, that is European and
international, would correspond to different rationalities, and could be complementary to
each other. However, a reflection on the elements of an eventual definition of an
environmental crime, at EU and international level, as well as procedural questions, including
that of (collective) remedies, is still to be held, and remains central to holding polluters
responsible both before international and EU judicial fora.

PE 432.748 EN 14-01-2011
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Administrative Procedures Linked with Article 258 TFEU Proceedings: an Academic
Perspective

This briefing note considers the administrative procedures of Article 258 TFEU and the
relationship between the complainant and the European Commission. It sets out the legal
framework for Article 258 TFEU, analysing it through the lens of good governance and
legitimacy in the EU. It considers the potential for development of the administrative process
in terms of the new legal landscape after Lisbon, and the challenges encountered by the
European Parliament in holding the Commission accountable in relation to its ‘guardian’
function.

PE 432.752 EN 14-01-2011

Citizens and EU Administration - Direct and Indirect Links

This briefing note focuses on the legal and non-legal avenues by which transparency and
participation have been ensured in EU law and practice. Transparency and participation have
produced the main recent changes in the way the EU administration relates to its citizens. We
provide an overview of the current law and practice and their strengths and weaknesses post-
Lisbon. In addition, reference is made to the European Ombudsman and the right to petition
the European Parliament.

PE 432.754 EN 14-01-2011

Administrative Procedure in Environment Files Linked with Article 258 TFEU
Proceedings: A Lawyer’s Perspective
The administrative procedure related to Article 258 TFEU is guided by soft rules that may
not be systematically applied and are subject to changes any time. This paper will illustrate
some of the issues raised by this lack of legally binding rules through a series of real
examples related to environment files. The role of complainants will be particularly
considered.

PE 432.753 EN 15-03-2011

Administrative Proceedings in the Area of EU Competition Law

This study provides an overview of administrative proceedings in the area of EU competition
law, more in particular, Articles 101 and 102 Treaty on the Functioning of the European
Union and merger control, while focusing on different levels of procedural protection for
complainants, interested third parties, and parties subject to investigation. It thereby aims to
provide insight as to where – at a practical level – the prevailing procedural provisions
provide an effective safeguard for the parties involved and where there is scope for
improvement. The study concludes that the current body of procedural safeguards is a rich
source of inspiration for any envisaged horizontal legislation concerning administrative
procedures.

PE 432.757 EN 15-03-2011
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Administrative Procedures in EU External Trade Law

This study provides an analysis of the current state of play as regards EU administrative law
in the field of trade policy. This is an established area of EU policy, in which a range of
administrative-type measures are adopted at central EU level. The study first attempts to
define the scope of the EU’s administrative law in trade matters. It subsequently explores
whether there are any best practices in this field, which may be relevant to other areas of EU
administrative law, or which may inspire horizontal, codifying legislation.

PE 432.758 EN 15-03-2011

Insolvency Proceedings in Case of Groups of Companies: Prospects of Harmonisation at
EU Level

Groups of companies are the most important and commonly encountered business structure
throughout Europe. However, there is no provision in any of the domestic or pan-European
laws to deal with the insolvency or financial reorganisation of groups. This paper considers
ways in which the courts can assist in the practical problems when an economic interest
group gets into financial difficulty.

PE 432.762 EN 15-03-2011

The Application of EU Law: Relevant Aspects of European Administrative Procedure

Administrative procedure continues to gain prominence within European administrative law,
going even further than its own application measures, whether they are adopted by the
European institutions, the Member States or at both levels by means of composite
administration. With regard to indirect or integrated application, the Member States’
procedural autonomy has been unable to halt the increasing Europeanisation of procedures, to
the point where there are highly ambitious plans to codify them. Meanwhile, European
interventionism in procedural matters continues to take on indirect and direct, praetorian and
regulatory characteristics, ranging from soft law to formal sources, and from the sectoral to
the general.

PE 432.764 EN 15-03-2011

Administrative Procedures Prior to the Action for Failure to Fulfil an Obligation

This information note analyses the procedures prior to the litigation stage in the action for
failure to fulfil an obligation, which are primarily carried out by the Commission and the
Member States. The analysis distinguishes between actions for failure to fulfil an obligation
covered by Articles 258, 259 and 260(1) and (2) TFEU, with the aim of discovering the
particular features that these procedures have in each case. Finally, it analyses the role of the
complainants in these procedures.

PE 432.765 EN 15-03-2011
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Harmonisation of Insolvency Law at EU Level with Respect to Opening of Proceedings,
Claims Filing and Verification and Reorganisation Plans

This briefing note refers to recommendations regarding the harmonisation of laws of Member
States regulating insolvency proceedings, and, without being exhaustive, further explores
arguments for harmonisation and potential difficulties that occur, or may occur, as a result of
differences between laws in the following three areas: opening of insolvency proceedings;
claims filing and verification; reorganisation plans.

PE 432.766 EN 15-03-2011

Harmonisation of Insolvency Law at EU Level: Avoidance Actions and Rules on
Contracts

This note supplements the note “Harmonisation of Insolvency Law at EU Level“, dated April
2010 which had been requested by the European Parliament Committee on Legal Affairs. It is
intended to serve as a further basis for the “Workshop on Harmonisation of Insolvency
Proceedings at EU Level” on 22 March 2011, and, in accordance with the request, to provide
a detailed statement on the insolvency law issues arising in respect of Avoidance Actions and
Rules on Contracts (plus extended Retention of Title Clause). In this context, Avoidance
Actions and Rules on Contract (plus extended Retention of Title Clause are addressed with
regard to their legal and economic effects under the different specific situations in the various
national jurisdictions. The note shall in particular define the relevant differences, using
various legal regimes as an example, and shall discuss whether this means that a further
harmonisation of national insolvency law at EU level is reasonable and attainable.

PE 432.767 EN 15-03-2011

Public Procurement by the European Union Institutions

In awarding contracts the Community institutions are subject to the rules set out in Directive
2004/18/EC of 31 March 2004. The provisions of the directive are reproduced and adapted in
Community Financial Regulations No 1605/2002 and No 2342/2002 of 25 June 2002. These
provisions ensure that all economic operators in the EU have non-discriminatory access to
European contracts.

PE 432.768 EN 15-03-2011

The Evolution of EU Administrative Law and the Contributions of Nordic
Administrative Law

This note sheds light on EU administrative law and its Scandinavian inspirations in retrospect
and for the future. EU Administrative law does not only draw on the case law of the CJEU
and the principles of EU law but also on national laws as sources of inspiration. This note
focuses on transparency and EU Ombudsman as concrete manifestations of Nordic
inspirations. Moreover, the note discusses the duty to inform citizens of their EU rights as a
future development in EU law on a Nordic backdrop.

PE 432.769 EN 15-03-2011
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The Revision of the EU Insolvency Regulation

The review of the Council Regulation (EC) N° 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings is due for 1 June 2012. This note contains the most important issues that INSOL
Europe’s working group considers relevant for revision.

PE 432.770 EN 15-03-2011

Is a Law of Administrative Procedure for the Union Institutions Necessary?
Introductory Remarks and Prospects

Four main purposes exist for a codification of EU administrative procedure: clarification of,
and easier access to law; increasing the coherence of principles and procedures; setting up
default procedures to fill gaps in existing law and establishing the functions of administrative
procedure. In order to meet the needs for codification at EU level, a broad scope of
application and an appropriate method would have to be chosen for innovative codification.

PE 432.771 EN 15-03-2011

Minding the Gap in European Administrative Law : on Lacunae, Fragmentation and
the Prospect of a Brighter Future

A more comprehensive definition of ‘good administration’ is lacking in the EU. While the
Treaties and the Charter establish a number of useful rights, these provisions ought to be
developed and made more precise through horizontal rules applicable to all EU institutions in
all policy fields. The existing policy-specific rules and soft law regulation have not proved
satisfactory. A regulation on good administration applicable to the EU institutions, bodies and
agencies ought to be adopted based on Article 298 TFEU.

PE 432.772 EN 15-03-2011

From Fragmentation to Increased Coherence: a User-Friendly EU Administrative Law

The EU has scattered rules and principles relating to the principle of good administration. To
the benefit of both officials of the Union administration and of Union citizens, a
comprehensive and user-friendly European Administrative law should be adopted. The law
should codify the principles relating to good administration in the sense of an individual right
and thus govern the obligations of the Union administration in its contacts with the citizens.

PE 432.773 EN 15-03-2011

European Union Civil Service Law

This briefing note analyses all of the legislative and executive acts forming European Union
Civil Service Law, together with the main characteristics of this Civil Service and its
contribution to the formation of a European Union Administrative Law.

PE 432.774 EN 15-03-2011



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature115

Arguments in Favour of a General Codification of the Procedure Applicable to EU
Administration

After examining the current regulation and pointing out its main shortcomings, this briefing
argues that a general codification of the procedure of the institutions, bodies, offices and
agencies that make up the EU administration is the best way of fulfilling the mandate,
imposed by Article 298 TFEU, of adopting the necessary provisions to achieve ‘an open,
efficient and independent European administration’ and to duly develop the fundamental
right to good administration laid down in Article 41 CFREU.

PE 432.776 EN 15-03-2011

European Administrative Law in the Light of the Treaty of Lisbon: Introductory
Remarks

This contribution covers the development of European administrative law, in particular the
changes which the Treaty of Lisbon has brought about. Next to a growing amount of
secondary law EU administrative law has been mainly shaped by the Court of Justice of the
European Union. However, it still lacks a coherent structure. The author, thus, pleads for the
codification of the major rules on administrative procedures in particular in the field of
indirect implementation of European law – on a yet to be established legal basis in the
Treaties which – in his view – the Lisbon Treaty still does not provide for.

PE 432.777 EN 15-03-2011

Proceedings of the Workshop on "EU Administrative Law: State of Play and Future
Prospects"

During a delegation of the Legal Affairs Committee, the Policy Department has organised a
Workshop on EU administrative law at the University of León (27 - 28 April 2011). Several
academic experts as well as law practitioners were invited to make contributions. The present
collective edition contains all the briefing notes produced for the Workshop.

PE 453.215 EN 15-03-2011

Copyright in the EU - What Next? (Study and Options Brief)

On October 12, 2010 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Technopolis Consulting Group supported by Knowledge4Innovation/The
Lisbon Forum, and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Copyright in the Single
Market, Opportunities for Harmonisation and management of Rights’. This workshop was
part of the 2nd European Innovation Summit at the European Parliament which took place on
11-14 October 2010. The workshop addressed in the first part the topic of the opportunities
for further harmonising EU Copyright law. Despite a number of copyright related Directives,
harmonisation of copyright law remains an area of controversy and a considerable number of
issues arise where higher degree of harmonisation and also the level of protection to be
granted are heavily debated. The second part focused on issues related to the management of
rights, i.e. the means by which copyright and related rights are administered (licensed,
assigned and remunerated), and whether current practices with a particular view on
transparency and governance of copyright management hinder the development of the
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Internal Market. Despite difficulties to reach consensus in the discussion, four areas for
possible policy action were identified.

PE 460.342 EN 15-03-2011

Lessons Learnt from Implementation of the Mediation Directive the Judges’ Point of
View

Differences in application of Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil
and commercial matters have brought to light varied loopholes from Member State to
Member State. The main obstacles holding back the development of legal mediation are
essentially to be found in the practical organisation of mediation and, to a lesser extent, in the
overuse of the notion of public policy. This development has also suffered, particularly at
cross-border level, from mismatches in the accreditation of the training of mediators. Debate
has also raged over whether mediation should be made mandatory or whether financial
incentives (such as obliging parties who refuse to enter into mediation to pay the cost of
proceedings) should be introduced to encourage the use thereof.

PE 453.169 EN 15-04-2011

Mediation in the Neighbouring Countries: the Case of Russia

This Briefing Note presents a review and analysis of the current state of mediation in Russia
and the relevant laws. It further shows the extent to which Russian mediation rules
correspond to Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21
May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. It also considers
issues related to the future development of mediation in the Russian Federation and proposes
measures required to bring this process forward in a successful and efficient way.

PE 453.170 EN 15-04-2011

Administrative Procedure in EU Civil Service Law

Administrative procedure in the EU civil service is subject to the principles and rules which
apply to all areas of EU law. It does, however, have specific characteristics as a result of the
regulatory framework and case-law. This document explores certain key features of this field,
with an emphasis on the elements which make it distinctive.

PE 453.171 EN 15-04-2011

The Slovenian Legislation Implementing the EU Mediation Directive

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters imposes a duty on Member
States to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with the Directive before 21 May 2011. The framework legislation on mediation
addresses key aspects of civil procedure. The Slovenian legislation implementing the
Directive goes beyond the minimum requirements laid down in the Directive.

PE 453.172 EN 15-04-2011
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Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive: the Business
Perspective

This briefing note deals with the use of mediation as a dispute resolution process by
businesses. It analyses the impact of the Mediation Directive 2008/52/EC in the light of its
three main objectives that are facilitation of access to alternative dispute resolution,
promotion of mediation and balanced relationship between mediation and judicial
proceedings. Moreover, recommendations are provided on how to enhance mediation uptake
by SMEs.

PE 453.173 EN 15-04-2011

Family Mediation: Advantages, Drawbacks, Costs and Prospects

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters provides an example of how to
use EU policy to attempt to improve, standardise and harmonise the Member States’ justice
systems. The Member States have until May 2011 to transpose the directive. This paper
intends to examine current Spanish legislation on family mediation – analysing its
development and its strengths and weaknesses and focusing on its adaptation to Directive
2008/52/EC on mediation – to raise issues and make future suggestions with a view to
introducing family mediation more widely and extending it to encompass civil mediation,
within the framework of the EU.

PE 453.174 EN 15-04-2011

Italian legislation on mediation

This report analyses the Italian legislation transposing Directive 2008/52/EC on certain
aspects of mediation in civil and commercial matters. The Italian legislator has gone further
than the requirements of the Directive: the possibility of using mediation is not restricted
solely to cross-border disputes but applies to all disputes concerning alienable rights in civil
and commercial matters. For certain disputes, mediation is a condition of admissibility of
civil proceedings. The mediation service is run by public and private bodies supervised by the
Ministry of Justice.

PE 453.175 EN 15-04-2011

Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive in Germany:
the Point of View of Lawyers

Germany has to date not implemented the Mediation Directive. The government has drafted a
mediation law. Both the Mediation Directive and the Mediation draft law merit approval as
they retain mediation’s inherent flexibility. The most significant problem in practice is how
confidential information from the mediation can be excluded as evidence in subsequent
proceedings.

PE 453.176 EN 15-04-2011
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Quantifying the Cost of Not Using Mediation - A Data Analysis

This is a special moment for alternative dispute resolution in Europe. In recent years, the
mediation law landscape, in particular, has undergone substantial changes in large part due to
the 2008 “European Union Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and
Commercial Matters”. Despite the fact that mediation saves both time and costs, mediation is
far from being solidly established in Europe. In order to explore and quantify the impact that
litigation has on the time and costs to the 26 Member States’ judicial systems, ADR Center
implemented a study in the context of the European Commission-funded project “The Cost of
Non ADR-Surveying and Showing the actual costs of Intra- Community Commercial
Litigation”. The study measures the financial and time costs of not using mediation. This
paper will focus on the final results of this study and suggest possible ways to make
mediation happen in EU, namely through the discussion of various incentives and regulations
which would make mass mediation implementation easier.

PE 453.180 EN 15-04-2011

File Sharing

‘File sharing’ has become generally accepted on the Internet. Users share files for
downloading music, films, games, software etc. In this note, we have a closer look at the
definition of file sharing, the legal and policy-based context as well as enforcement issues.
The economic and cultural impact, too, is dealt with briefly.

PE 432.775 EN 11-05-2011

Comparative Study on the Purpose, Scope and Procedures of Impact Assessments
Carried out in the Member States of the EU

The study looks at the purpose, scope and procedures of impact assessments carried out in the
Member States of the EU. It aims to draw examples of best practice to feed into the
discussion concerning Regulatory Impact Assessment (RIA) at EU level. The study examines
the EU RIA system, as well as RIA systems in eight Member States: Denmark, France,
Germany, Hungary, Italy, Poland, the Netherlands, and the United Kingdom. It combines
document review and interviews to analyse the context, scope, role in the policy cycle,
methods, governance, and outcomes of RIA, as well as the theory and evolution of the RIA
concept.

PE 453.179 EN 16-05-2011

The Development of Mediation in Poland

This paper analyses the current status of mediation in civil and commercial matters in Poland,
taking into account a variety of legal, psychological and sociological factors. In particular, it
focuses on the most important factors which, in the author’s opinion, have a negative effect
on the development of mediation in Poland. These factors include: negative socialisation,
non-existence of authority figures, low level of public confidence and the lack of a conscious
need to use mediation.

PE 453.183 EN 16-05-2011
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The Consumer Experience of Mediation in England and Wales

This note provides an overview of the consumer’s experience of mediation in England and
Wales, including commentary upon the EU Mediation Directive and its implementation in the
jurisdiction.

PE 453.184 EN 16-05-2011

Mediation in Family Matters: the Experience in Romania

This briefing note offers an overview of family mediation in Romania and of the compliance
of the national legal framework with the provisions of the EU Mediation Directive. It
analyses the legal framework, the advantages and disadvantages of mediation in comparison
with court litigation and the impact of the EU Mediation Directive on the Romanian
legislative framework enforcing mediation in family law matters. It identifies the issues
regarding the compliance with the EU Mediation Directive.

PE 453.187 EN 16-05-2011

Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of
Private International and Procedural Law

This study, authored by Prof. Burkhard Hess and Prof. Thomas Pfeiffer, Heidelberg
University, provides for a comprehensive analysis of the interpretation of the public policy
exception in EU instruments. The assessment is based both on statistical data and the
experience of stakeholders. Encompassing the relevant case-law of the ECJ as well as of civil
courts in 23 EU Member States, the study evaluates the practical relevance as well as the
content and scope of the public policy clauses. In practice, public policy is often invoked, but
seldom applied. In procedural law, the difference between substantive and procedural public
policy is recognised and the procedural public policy is much more often invoked and applied
than substantial public policy. The content of the clause is determined by the fundamental
guarantees of Articles 6 ECHR and 47 ChFR. In addition, there is a trend in the case-law that
procedural irregularities must be remedied in the Member State of origin.

PE 453.189 EN 16-05-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Horatia Muir Watt

This note analyses the main elements of reform laid down in the Commission's proposal for a
recast Brussels I Regulation with a particular focus on the abolition of the exequatur. In
addition, it sets out a number of proposals aiming at improving the proposed reform.

PE 453.199 EN 15-08-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Andrew Dickinson

This note considers several aspects of the reforms proposed by the Commission (COM
(2010) 748 final, 14 December 2010) to the current EU legal framework regulating the
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jurisdiction of Member State courts, and the recognition and enforcement of judgments, in
civil and commercial matters, as contained in Regulation (EC) No. 44/2001 (the “Brussels I”
Regulation). It suggests possible amendments to the Commission’s Proposal, as set out in the
Annex.

PE 453.200 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Burkhard Hess

This Note examines the most important provisions of the EU Commission’s proposal for a
recast of the Regulation Brussels I (44/2001). Although the principal approach of the
Commission deserves support, several improvements should be adopted, especially with
regard to the safeguards to proposed regime on the free movement of judgments and the
operation of the Regulation in the international legal order. The proposals on choice of court
agreements and arbitration clauses should (with minor improvements) be adopted. The note
equally addresses some additional issues as the proposed new Articles 5 no 3 and 85 and
criticises that the proposal does not address the unsatisfactory reference to the domestic laws
of EU-Member States with regard to the definition of domicile (Article 59 JR/73CP).

PE 453.201 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Florian Horn

This note examines the recast of Regulation (EC) N° 44/2001 (“Brussels I”) as proposed in
COM (2010) 0748. Important issues include the abolition of exequatur, rules for third country
defendants, rules for choice of court agreements, the interface with arbitration proceedings, a
new head on jurisdiction on rights in rem, compatibility with the right to collective actions,
and other topics as cooperation in the context of protective measures.

PE 453.202 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Alexander Layton

The Note examines a number of the provisions in the European Commission’s proposed
recast of the Brussels I Regulation, identifies problems and makes recommendations. The
principal provisions discussed concern the proposed abolition of exequatur, the operation of
the Regulation in the international legal order, choice of court agreements, and the
Regulation’s interface with arbitration proceedings.

PE 453.203 EN 15-09-2011
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Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast) - Contributions of Marie-Laure Niboyet

In the mechanism proposed by the Commission for abolition of the procedure for recognition
and enforcement of judgments (exequatur), the formalities associated with the exequatur
process are indeed removed but the review process remains and is applied a posteriori in the
event that a remedy is sought by the defendant in the Member State of enforcement. This
position of compromise should be approved. Nonetheless, the system of remedies lacks
clarity, is still insufficient in protecting the fundamental rights of the defendant and should be
entirely located in the Member State of enforcement. With regard to the provisions intended
to increase the efficiency of choice-of-court agreements, the proposed modifications remedy
the serious shortcomings existing in the current system, as interpreted by the Court of Justice.
However, it would be useful for a separate, more favourable Brussels I regime to be
maintained for situations that are not governed by the Hague Convention. With regard to the
two other points (the operation of the Regulation in the international legal order and the
improvement of the interface with arbitration procedures), the debate is still raging. After
having set out the issues and outcomes associated with the proposed choices, this note takes a
position in favour of an extension of the regulation to all external disputes, subject to several
additions, and a radical exclusion of arbitration from the scope of application of the
regulation, subject to a valid and applicable prima facie clause being invoked. It is less
certain whether new provisions on more specific innovations (Articles 5(3) and 85) would be
useful.

PE 453.204 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Ilaria Pretelli

The effective development of mutual trust requires a solid foundation. Asserting such trust a
priori could compromise relationships between different States rather than accelerating the
process of integration. The abolition of the exequatur system entails a real risk of an increase
of forum shopping and procedural frauds. Instead of reforming the architecture and
foundations of the Brussels I Regulation, which has already been shown to operate
effectively, it would be preferable to strengthen the efficacy of the Regulation by simplifying
its rules and imposing mandatory deadlines and means to sanction instances of fraud. The
associated economic benefits will follow ipso facto.

PE 453.205 EN 15-09-2011

Judicial Training in the European Union Member States

This study describes the state of judicial training in the European Union, particularly in EU
law. It presents the results of a major survey of judges, prosecutors and court staff on their
experiences of judicial training. It also includes the profiles of the judicial training actors at
EU level and in all 27 Member States. It contains detailed recommendations on how to
overcome obstacles to participation in judicial training and to promote best practice across
the EU. It was compiled for the European Parliament by the Academy of European Law
(ERA) in consortium with the European Judicial Training Network (EJTN).

PE 453.198 EN 14-10-2011
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Alternatives in Drafting an EU Administrative Procedure Law

This note is based upon the work accomplished by the Working Group on EU Administrative
Law of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament. Having been invited to
consider the Working Document drafted by the Group with critical observations and
conclusions, the author wishes to acknowledge the excellent quality and usefulness of the
Document, which gives a very accurate description of the State of Play in matters of EU
administrative procedure law and makes clear and accurate recommendations. This note aims
at highlighting those aspects where there are different options for in drafting an
Administrative Procedure Law for EU institutions, bodies, offices and agencies, while
indicating and giving reasons to the author’s preferred solutions.

PE 462.417 EN 15-11-2011

Legitimacy and EU Administrative Law: Future Prospects

This briefing note considers the concepts of good governance and legitimacy post Lisbon and
the connection between these concepts and the evolution of EU Administrative Law. It
provides an overview of the current EU Administrative Law landscape by drawing on the
themes common to the sectoral reports: complexity, lacunae and inconsistency. It proposes
some next steps for the Working Group on EU Administrative Law, including adopting a
legally binding instrument containing basic administrative principles.

PE 462.418 EN 15-11-2011

The Importance of Keeping It Simple: Reflections on a Law on Administrative
Procedure for EU Institutions

The author insists on the need to approve within a short period of time an EU Regulation on
the formalities and actions that must be met by any administrative procedures of the
European institutions. She provides examples drawn from the history of relevant Spanish
legislation and makes proposals for the basic content of a new EU regulation, which would
set out the rights of the interested parties in the procedures, as well as other provisions
regarding the legal regime for administrative actions.

PE 462.419 EN 15-11-2011

Implementation of Optional Instruments within European Civil Law

This study examines how European optional instruments are implemented in the Member
States. It covers civil law and provides a comprehensive analysis of this innovative method,
which although adopted in various fields (civil procedure, intellectual property, companies),
was not organised or even clearly identified as such by the European legislator until a
proposal for a regulation on a Common European Sales Law (11 October 2011) revealed its
full potential. The study, which is based on field surveys conducted using a detailed
questionnaire, identifies the strengths and weaknesses of this method and poses thought-
provoking questions for the future.

PE 462.425 EN 16-01-2012
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Opinion on the Proposal for a European Regulation on the Right of Succession
2009/157(COD) - Version of 16 January 2012

This opinion deals with the consolidated text of the draft Regulation on succession law in the
version dated 10/16 January 2012. The decisions underlying the draft appear to be sound:
synchronisation of jurisdiction and applicable law, the decisive significance of the deceased’s
last place of residence, the principle that the same law is to govern the succession as a whole,
and the establishment of a European Certificate of Succession. The draft makes significant
improvements on previous versions, in particular as regards conflicts of laws, the
enforcement of decisions, the provisions on the European Certificate of Succession, and the
extended temporary arrangements. Other aspects, however, need improvement. These are
listed individually in the Executive Summary.

PE 462.430 EN 15-02-2012

Checks and Balances of Soft EU Rule-Making

This report has been drafted upon the invitation of the European Parliament to perform a
study on the provisions, instruments or areas of activity of EU institutions, bodies, offices and
agencies, where judicial review is not possible. As the judicial reviewability of EU soft
administrative and regulatory rule-making is particularly problematic, this type of rule-
making has been put central. The report aims at highlighting the institutional, procedural and
judicial framework within which soft rule-making is used and what actions may be required
for a better design thereof.

PE 462.433 EN 08-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Spain

In this document, we describe the activity of Fundación ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo, or Help for Children and Adolescents at Risk) and, in particular, the
ANAR Help lines, which were launched in 1994. We then reflect how Spanish law regulates
the protection order for victims of crime and, finally, we provide a number of contributions
that, in our experience in child protection, we believe important to consider in the study and
drafting of recent legislative proposals from the European Commission for strengthening the
rights of victims of crime in the European Union.

PE 462.434 EN 15-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Bulgaria

In civil and commercial matters, the provisional and protective measures are set to preserve
the factual or legal situation, in a way to protect the rights whose recognition was claimed
elsewhere by the court, having jurisdiction over the substance of the matter. Thus, protection
measures shall surprise the defendant by depriving him/her of the possibility to make the
protection sought useless. Talking about domestic violence, the protective measures are set to
give immediate protection in cases where there exists a direct and immediate threat of
continuation of domestic violence, whilst guaranteeing the rights of the offender to a fair trial.

PE 462.435 EN 15-03-2012
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National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Lithuania

This briefing note presents the experience of a judge of an ordinary court of the Republic of
Lithuania of applying provisional protection measures in civil proceedings. The presentation
is provided in the light of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on mutual recognition of protection measures in civil matters (2011/0130 (COD) by
analysing the rules set forth by this draft in the context of national law. It reveals the common
features and the principles and procedure of application of provisional protection measures
taken in civil proceedings in national courts; and provides examples and peculiarities of the
application of provisional protection measures established in national law falling within the
scope of the Proposal for a Regulation.

PE 462.436 EN 15-03-2012

Implementation and Enforcement of EU Environmental Law

The measures adopted by the Commission in the last 5 years defining the EU implementation
and enforcement policy aim at improving the implementation rather than enforcement of EU
law by enhancing Member States' role and capacity, including by delegating actions to the
national level. The present note argues the need to strengthen the enforcement role of the
Commission as the Guardian of the Treaties and proposes specific actions to be taken at EU
level for the development of a strong policy for implementation and enforcement of EU
environmental law.

PE 462.440 EN 16-04-2012

The Relationship between the Commission Acting as Guardian of the EU Treaties and
Complainants: Selected Topics

This briefing note addresses three topics concerning the relationship between the
Commission acting as Guardian of the EU Treaties and complainants. First, it investigates the
link between non-contractual liability and the Commission's discretion under Article 258
TFEU. Secondly, it examines Article 258 TFEU and the introduction of EU Pilot (a
confidential on-line database for communication between Commission services and Member
State authorities concerning potential infringements). Finally, it discusses limitations of the
procedure under Article 258 TFEU and the capability of mutual evaluation as a
supplementary enforcement tool.

PE 462.441 EN 16-04-2012

Drafting European Union Legislation

The process of drafting Union legislation is long and complex, involving large numbers of
interveners in a multilingual and multicultural environment. Strong rules and procedural
safeguards are essential to ensure that Union legislation satisfies the needs and expectations
of 500 million citizens and of businesses in the 27 Member States.

PE 462.442 EN 16-04-2012
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The Concrete Options for a Law on Administrative Procedure Bearing on Direct EU
Administration

This paper will address some of the main issues relating to the drafting of a law bearing on
direct EU administration, pointing out the main options for each one of them. The first
chapter deals with preliminary issues, in order to define the object of the paper. In the second
chapter some fundamental features of the envisaged law are discussed. The third chapter is
devoted to the scope of the law. The fourth chapter focuses on some of its possible contents.

PE 462.443 EN 16-04-2012

Towards an EU Administrative Procedure Act – The Swedish Experience

Based mainly on the reasoning and legislative proposal set out in the final report of the
Swedish Inquiry on the Administrative Procedure Act, chaired by the author, this briefing
note presents some approaches also relevant for the construction of an Act under Article 298
TFEU.

PE 462.444 EN 16-04-2012

Unfair Contract Terms Provisions in CESL

This Note addresses the provisions on Unfair Contract Terms in the proposed Common
European Sales Law (CESL) for both “business to business” (B2B) and “business to
consumer” (B2C) transactions, from the perspective of a lawyer who has both experience as a
practitioner and a legal academic. It suggests that the provisions of CESL may be
inappropriate in the B2B arena, being both too intrusive, and also failing to provide sufficient
structure for the judicial review of potentially unfair terms.

PE 462.448 EN 15-05-2012

B2B and B2C Clauses and General Terms (Conditions) in Contracts: A Viewpoint from
the Italian Companies

The CESL could be completed by a “toolbox”: a set of transparent and fair clauses and “well-
balanced” standard contractual terms (standard clauses and contracts), translated into all
official languages, will encourage new players all across the EU market as well as reinforcing
competition, extending the range of choices available for consumers.

PE 462.449 EN 15-05-2012
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Unfair Contract Terms in Business-to-Consumer Contracts in the Proposed Common
European Sales Law: BEUC's Viewpoint

This note presents the perspective of consumer organisation across the EU on the proposed
regulation on a Common European Sales Law and its rules on unfair contract terms. It
identifies the problematic impact on individual consumers and on the future development of
the EU consumer law acquis. It indicates general and specific issues in relation to the
introduction of an optional regime on unfair contract terms that should be taken into account
by the EU legislators and proposes alternative means for promoting cross border shopping in
the EU.

PE 462.450 EN 15-05-2012

Unfair Contract Terms in B2C Contracts

Because of its textual similarity to the Unfair Terms Directive 1993, Chapter 8 of the
proposed CESL, on ‘Unfair contract terms’, can benefit from two decades of interpretative
experience which is likely to provide a comparably high degree of instant legal certainty to
contracting parties.

PE 462.452 EN 15-05-2012

Relations between Company Supervisory Bodies and the Management - National
Systems and Proposed Instruments at the European Level with a View to Improving
Legal Efficiency

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the
management are among the essential conditions enabling a business to create value over the
long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership
of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which
recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of
stakeholders (gender balance, employee involvement). These two issues are currently handled
with a lack of uniformity in the 27 countries in the Union, which would benefit from the
adoption of European directives.

PE 462.454 EN 15-05-2012

Remedies for Buyers in Case of Contracts for the Supply of Digital Content

The inclusion of provisions on digital content, including ‘gratuitous’ digital content, in the
Common European Sales Law constitutes an improvement in respect to existing EU
legislation on sales contracts. However, some amendments are necessary, given the fact that
digital content differs from goods. This briefing note critically assesses the relevant
provisions on conformity and remedies, and gives suggestions for tailoring them better to
digital content.

PE 462.459 EN 15-05-2012
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Rights and Obligations of Shareholders - National Regimes and Proposed Instruments
at EU Level for Improving Legal Efficiency

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions
concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from
selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their
rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit
and (ii) making concerted action possible.

PE 462.463 EN 15-05-2012

The Regime of Remedies in the CESL – Suitable and Balanced for SMEs?

This paper is based on the position of UEAPME members on the proposal for a regulation on
the Common European Sales Law. It gives some general remarks on the proposal as such and
focuses in the second part on the different remedies introduced from the point of view of
SMEs, one of the main target groups of the proposal. If the aim to boost cross-border
business activities is to be achieved, improvements in line with the remarks of this note are
necessary.

PE 462.457 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Focus on the
Remedies Provisions

This briefing note provides general comments on the CESL and an overview of the level of
consumer protection in the CESL, particularly the unfair contract terms. Furthermore, the
note concentrates on the remedies provisions, analysing the legal guarantee provisions and
other rights of the buyer from the viewpoint of a consumer organisation.

PE 462.458 EN 15-06-2012

Remedies for Buyers in B2C Contracts: General Aspects

This Briefing Paper deals with the remedies open to buyers in sale contracts between
businesses and consumers under the Proposal for a Common European Sales Law (CESL). It
includes a short overview of the types of remedies and their constituent elements following
the structure of art. 106 CESL. The remedies of the CESL are compared, on the one hand,
with those of various international instruments in the field and, on the other hand, with
particular aspects of the law of the EU Member States. Finally, proposals for improving the
current system of remedies under the Proposal are suggested.

PE 462.460 EN 15-06-2012
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Remedies under the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law –
The View of French Businesses

The substantive provisions of the Common European Sales Law, particularly on remedies,
will be acceptable to businesses only if they meet certain conditions. The rules must be easily
accessible and ensure legal certainty for transactions. They must also provide a balanced
package that does not lead to excessive costs for businesses and that ensures a stable
contractual relationship.

PE 462.461 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Provisions on
Remedies

This note contains an analysis of the remedial system under the proposal for a Regulation on
a Common European Sales Law and some suggestions for possible amendments, focusing in
particular on the delivery of goods not conforming to the contract, in line with the position of
the German Federal Bar.

PE 462.462 EN 15-06-2012

Corporate Social Responsibility - Identifying What Initiatives and Instruments at EU
Level Could Enhance Legal Certainty in the Field of Corporate Social Responsibility

After an analysis of the applicable law, it appears that the ‘Corporate Social Responsibility’
(CSR) approach as it is developing in the European Union calls for proposals for modifying
substantive law. In addition to the existing texts, it may also be asked whether a law on CSR
might not be enacted in order to protect corporate values and secure new markets relating to
the emergence of the sustainable business. Once these values, supported by CSR law, are
adopted by a corporate governance system, CSR may even allow the creation of a new type
of intangible asset.

PE 462.464 EN 15-06-2012

Restitution in the Proposal for a Common European Sales Law

Chapter 17 on restitution should be redrafted, taking Articles 44 to 47 on withdrawal and
Article 112 on replacement as a starting point and adapting them to the relevant conditions
and tests in the context of termination or avoidance, as well as to the requirements of mass
contracts concluded in the digital age. Some policy decisions concerning termination by
consumers should be reconsidered. A separate rule on restitution for performance not
otherwise due, e.g. where a party has delivered twice in error, would be desirable.

PE 462.465 EN 15-06-2012
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Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law

The rules on prescription in Part VIII, Chapter 18, of the CESL need clarification in order to
ascertain whether they only apply to provisions on rights and claims resulting from a sale
contract, or whether they are also applicable to any other (related?) right or claim, regardless
of its contractual or non-contractual origin. One of the most problematic issues concerns
general prescription periods. Furthermore, interpretation problems arise also because of
missing definitions, or because the definitions are ambiguous or defective. The systematic
approach demands clarification, too.

PE 462.466 EN 15-06-2012

Statutory Audits of Public Accounts and of Public-Interest Entities: Detailed Appraisal
of the European Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the
European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory
audits of annual accounts and consolidated accounts, and the proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of
public-interest entities (PIEs). It does not attempt to deal with the substance of the proposal,
but rather analyses whether the impact assessment provided by the Commission will help the
JURI Committee's consideration of the proposal, in full knowledge of the facts, and whether
the impact assessment meets, firstly, the standards which the Commission has laid down in its
internal Impact Assessment Guidelines, and, secondly, the quality criteria which Parliament
has defined in its resolutions on the subject.

PE 494.448 EN 16-07-2012

Standing Up for Your Right(s) in Europe - A Comparative Study on Legal Standing
(Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts
The aim of this study is to provide an in-depth and objective comparative analysis of legal
provisions, doctrine and case-law on locus standi before civil, criminal and administrative
courts of selected legal systems, and before the EU courts. This analysis serves as the basis
for several recommendations in this area.

PE 462.478 EN 15-08-2012

The Proposal for a Common European Sales Law: An e-Business Perspective

The Internet and new technologies transform commerce and allow traders and consumers to
transact irrespective of time, place and device. This paper explains the mechanisms behind
the new commerce developing and points to the opportunities it presents. The new commerce
also presents new challenges. Traders need another set of expertise and tools, and often opt
for partner solutions such as online marketplaces. Policymakers need to rapidly and
effectively remove barriers to these evolving commerce patterns. Here, we will need smart
and flexible policy to support a better functioning internal market, innovation and investment.
The proposed Common European Sales Law is a promising example of an attempt to improve
the internal market in a novel way. To ensure it is properly designed to support the new
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commerce, this paper proposes improvements to the areas of language, user experience,
dispute resolution, payment, and consumer obligations.

PE 462.471 EN 14-09-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: A Lawyer's Viewpoint

With reference to B2C transactions, the proposed CESL regulation seems to create unneeded
complexity of the legal framework in which consumers and business have to operate, while
establishing a burdensome procedure for the choice of CESL as applicable law in the
contract. Apart from giving out a certain unease regarding the level of consumer protection
afforded by the proposed regulation, such a procedure is likely to discourage both consumers
and traders from opting in the system. As to B2B transactions, the CESL seems to overlap
with the CISG. This international convention bears several similarities with the proposed
CESL and has not proven to be a complete success. The reasons of this partial success may
offer EU institutions important lessons for the purpose of avoiding the same problems in the
CESL.

PE 462.472 EN 15-10-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Making the Proposal
Simpler and More Certain

This briefing note summarises the observations and recommendations set out in the European
Law Institute’s Statement on the CESL. It is divided into two parts. The first deals with the
content of the proposed Regulation. The second deals with measures relating to effective
implementation.

PE 462.473 EN 15-10-2012

The Drafting of the CESL: An Assessment and Suggestions for Improvement

The drafting of the Commission’s current proposal for a CESL is analysed and assessed.
Recommendations for improving the drafting are made. The most important recommendation
is to allow for sufficient time during the legislative process in order to avoid the technical
mistakes that can be found in the proposal in its current form.

PE 462.475 EN 15-10-2012

The Functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulation

This study examines the relationship between the CESL and the Rome I Regulation and will
attempt to ascertain to what extent this relationship will encourage cross-border B2C trade,
by enabling traders wishing to do business throughout the EU to be subject to the CESL’s
mandatory provisions, rather than the national public policy laws of the 27 European Union
Member States. This study will then make it possible to determine whether these overriding
mandatory provisions of the CESL provide a high level of consumer protection, compared to
the domestic consumer rights legislation in the countries of the European Union.

PE 462.477 EN 15-10-2012
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Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value
Assessment (+ Annexes I-III)

Article 298 TFEU and the Charter of Fundamental Rights establish a right of citizens to good
administration. However, the current legal framework is fragmented, patchy and uneven and
the detailed provisions needed to enforce this right are lacking. This assessment argues that a
Regulation constituting a general Law of Administrative Procedure would bring significant
added value. ANNEXES: I- Enforcing citizens' right to good administration: time for action.
II- Aspects relating to added value for citizens and economic operators. III- Aspects relating
to the efficiency of the EU administration.

PE 494.457 EN 15-10-2012

Common European Sales Law: A Practical View

This paper provides a comment on the legislative history of the Common European Sales
Law from the perspective of a former rapporteur. It deals particularly with the importance of
many of the practical surrounding and related measures such as the provision of standard
terms and conditions of trade and ADR and ODR necessary to make the proposal a success.

PE 462.474 EN 15-11-2012

Consumer Protection under the Proposal of a Common European Sales Law

This briefing note explains the problems which the Common European Sales Law (CESL)
sets out to solve, to what extent it actually achieves those goals and where the proposal leaves
room for improvement. The paper focuses on consumer contracts concluded between parties
located within the EU. It intentionally leaves the many complicated and technical details of
Private International Law aside in order to make the basic structures of the current system
more visible so that the usefulness of a CESL can be better appraised.

PE 462.507 EN 15-11-2012

A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future
Perspectives

This report identifies the gaps that exist in the current European framework of private
international law and suggests a road map towards a more comprehensive codification of EU
private international law. For the time being, legislative efforts should be directed at creating
separate instruments for well-defined problems of private international law. The fruits of
these efforts could in the long-term be combined in a code of EU private international law.

PE 462.487 EN 15-11-2012

Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters

This document contains an analysis of the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council 2011/0130/COD on mutual recognition of protection measures
in civil matters under a national judge's perspective.

PE 462.495 EN 15-11-2012
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The Problem of Under-Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic
Accidents in the EU

The current acts in place – the Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the parallel
convention with Denmark – give the claimant several opportunities for forum shopping when
lodging a direct claim against foreign liability insurance. Since the lex fori determines
whether the Rome II Regulation or the Hague Convention is applicable in Common Market
cases, the aforementioned possibility of forum shopping ultimately leads to law shopping.
Between the claimant and the injuring party, the principle lex loci delicti should be
maintained. Applying the law of the victim’s residence would cause unforeseeable results and
enormous costs for the offending party. The question, whether the claimant should generally
be awarded a direct claim is a matter of secondary EU legislation, i.e. the question is treated
equally in every Member State. For that reason, making this last question dependent on the
lex fori is legitimate.

PE 462.491 EN 15-11-2012

Collective Rights Management: Initial Appraisal of the European Commission's Impact
Assessment

This note, prepared by the Impact Assessment Unit for the Committee on Legal Affairs,
analyses whether the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact
Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by Parliament in its Impact
Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the
substance of the proposal.

PE 496.734 EN 15-11-2012

Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States

This study examines the advantages and disadvantages of the practice of separate opinions.
After an analysis of its diffusion in the Member States' Supreme and Constitutional Courts, it
presents the practice of international tribunals. Finally, the reasons why the publication of
separate opinions may, or may not, be suited for the CJEU are also taken into consideration.

PE 462.470 EN 15-11-2012

Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward

Many of the current features of European family law can be linked to their particular legal
basis. This paper evaluates the content and limits of the legal bases of EU family law rules
with a view to establishing the optimum mechanism(s) for further legislative progress in view
of the Union’s aims in this field. Particular consideration is given to the possible use of the
passerelle provision (Art 81(3)) and recourse to enhanced cooperation.

PE 462.498 EN 15-11-2012
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Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status

Perhaps one of the single greatest successes of the European Union is the creation of an area
without borders in which people, goods and services move freely. In 2010 alone, there were
almost 11 million citizens living in another Member State.

PE 462.489 EN 15-11-2012

Choice of Law for Cross-Border Road Traffic Accidents

A cross border road traffic accident occurring within the EU has the potential to attract the
application of three legal regimes, all of which contain choice of law rules. The regimes are
contained in Rome II Regulation, the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic
Accidents and the Motor Insurance Directive (MID).

PE 462.492 EN 15-11-2012

Civil Status Documents - Challenges for Civil Registrars to Circumvent Problems
Stemming from the Legal Void

Since the regulation of the civil status area differs between Member States, EU citizens
encounter many problems settling their legally obtained civil status in another Member State.
This leads to discrimination, hinders the free movement of persons within the EU and
prevents EU citizens from exercising this right as well as the right of residence in the territory
of Member States. The solution to these problems is not complicated; however, it depends on
the motivation of Member States.

PE 462.500 EN 15-11-2012

Fraud with Respect to Civil Status

The International Commission on Civil Status is an intergovernmental organisation including
EU and non-EU member states which, for more than 60 years, has been facilitating
international cooperation with respect to civil status and encouraging the exchange of
information between registration officers. The ICCS, anxious to safeguard the reliability of
the information contained in civil status registers, has been led to examine the problem of
fraud with respect to civil status. The issue features systematically at its meetings and a
permanent working group is responsible for evaluating new trends and the measures
developed by member states to deal with them. Current work is focused on two areas: fraud
linked to new technologies and identification and verification of foreign documentation.

PE 462.499 EN 15-11-2012

A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

Surrogacy is an increasingly common reproductive practice. Today, stories about surrogacy
regularly appear in popular culture and news outlets, while the number of organisations
offering surrogacy services is clearly on the rise, as is the number of cases involving
surrogacy in courts across the EU. Surrogacy raises important legal issues, such as whether
surrogacy contracts should be enforceable, as well as questions pertaining to the legal
parenthood of a child born to a surrogate mother and his/her citizenship and nationality.
There are also significant policy and regulatory concerns relating to: payment; autonomy;
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child welfare; gender, sexual orientation and socio-economic inequality; reproductive health;
and globalisation.

PE 462.488 EN 15-11-2012

The Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults

European States which have not already done so are invited to join the Hague Convention of
13 January 2000 on the International Protection of Adults. States in Europe that have already
signed, ratified or acceded to the 2000 Protection of Adults Convention are: Cyprus, Czech
Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Switzerland, and the United Kingdom of Great Britain and Ireland. The Convention
provides an important complement to the 2006 United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.

PE 462.496 EN 14-12-2012

Regulation (EU) No 650/2012 of July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition
and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the
Creation of a European Certificate of Succession

The newly adopted Regulation (EU) No 650/2012 is an ambitious instrument dealing
exhaustively with every private international law aspects in regard to cross-border
successions. The Regulation aims at harmonising private international law rules so as to
enable individuals to organise more efficiently and more rapidly their successions within the
area of freedom, security and justice. The present paper addressed the main innovations,
advantages and pitfalls of the new Regulation.

PE 462.493 EN 14-12-2012

Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: towards
A Code on Private International Law?

Private international law is to a great extent regulated by EU rules. However, particular areas
are still governed by national rules. This paper identifies the existing gaps in the EU
regulatory framework, and discusses future perspectives. In the short and the mid-term, the
focus should be on filling gaps by using separate instruments, while preserving coherence. In
the long term a more comprehensive framework or code would be an option.

PE 462.476 EN 14-12-2012

Cross-Border Implications of the Legal Protection of Adults

Convention XXXV is of significant assistance in relation to cross-border capacity issues.
However, it does have some weaknesses. Accordingly, Member States should be encouraged
to ratify Convention XXXV. In addition the creation of a form of European Power of
Representation would be extremely useful.

PE 462.497 EN 14-12-2012



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature135

Why is Mediation not used more often as a Means of Alternative Dispute Resolution?

This briefing paper tries to explore why mediation is not used more often as a means of
dispute resolution. It identifies a number of reasons why mediation is not resorted to more
frequently and presents proposals on how legislation could respond to these obstacles. The
author wishes to highlight that, ideally, removing these obstacles will lead to an even less
frequent use of mediation.

PE 462.490 EN 14-12-2012

Common European Sales Law - Detailed Appraisal by the EP Impact Assessment Unit
of the European Commission's Impact Assessment

This note analyses the Impact Assessment (IA) accompanying the Commission Proposal for a
Regulation on a Common European Sales Law from a methodological point of view, without
dealing with the substance of the proposal. In general, the IA seems to respect the
methodological requirements the Commission has imposed upon itself in its Impact
Assessment Guidelines. The problems to be addressed by the proposed legislation are clearly
explained, related to the underlying problem drivers and logically presented. The set of
possible policy options is sufficiently wide and there is sufficient explanation of the baseline
scenario. The Commission seems to have broadly consulted with stakeholders and presents
stakeholder positions in the IA. It analyses a broad range of possible impacts for the policy
options, with an emphasis on economic impacts (mainly administrative and transaction
costs). The Commission attempts to make a quantitative estimation of the transaction costs, at
the same time acknowledging that adequate quantitative data are not available. The
transformation of the purely qualitative answers of economic operators in Eurobarometer
studies and other surveys into quantitative estimations can be criticised as producing
unreliable results.

PE 496.736 EN 15-01-2013

A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Assessment

This European Added Value assessment aims at pointing out the main benefits of a statute for
a European mutual society from a social, economic and legal perspective. It is calculated that
today mutual societies provide healthcare and social services to 230 million European
citizens and represent about 180 billion euros in insurance premiums. Almost 70% of the
total number of insurance companies in Europe are mutual societies. There is a nearly
unanimous agreement among stakeholders that a statute for European mutuals would increase
the visibility and the recognition of mutual societies at European level and would unfold for
them the advantages of the internal market.

PE 494.461 EN 15-01-2013

14th Company Law Directive on the Cross-Border Transfer of a Company´s Registered
Office: European Added Value Assessment

Two legislative own-initiative reports adopted by Parliament in 2009 (Lehne) and 2012
(Regner) call on the Commission to submit a proposal for a Directive on the cross-border
transfer of company seats (14th Company Law Directive). The arguments in favour of this
approach are set out in detail in this European Added Value Assessment, which draws on the
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expert research commissioned specifically for the purpose of this assessment. ANNEX I:
Legal effects of the requested legislative instrument (Catherine Cathiard/Jeantet Associés)
ANNEX II: Economic and social effects of the requested legislative instrument (Patrice
Muller et al/London Economics).

PE 494.460 EN 15-01-2013

Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status (Study
+ 9 Tomes of Country Reports)

Starting from a comparative analysis of civil status rules in nine different legal systems
(Bulgaria, France, Germany, Italy, Latvia, Scotland, Slovenia, Sweden and the Netherlands),
with a view on European and international legislation and case law, this study identifies
practical difficulties encountered by EU citizens exercising their rights when moving across
Europe. The study also recommends possible solutions to be found at EU level and within the
scope of EU competence to facilitate citizens' lives.

PE 474.395 EN 15-02-2013

Common European Sales Law: Research Paper on the Economic aspects of the
European Commission's Impact Assessment

In recent years, an extensive debate has evolved on the need for harmonising European sales
law, with the existing diversity of contract laws in Member States being perceived as a barrier
to trade and hence as burdensome for the European internal market. In November 2010, the
European Commission commissioned a study supporting its Impact Assessment (IA)
preparation on this matter. This report suggests that differences in contract law between
Member States (MS) do create barriers to trade, and the value of trade foregone each year
between MS due to differences in contract law amounts to some tens of billions of euros. The
aim of this paper is to assess the robustness and validity of the method used by the
Commission to calculate opportunity and transaction costs, as well as the soundness of the
economic model applied to the assessment of policy options; and to assess the reliability of
the Commission's assumptions in this respect and whether they can stand up to scrutiny.

PE 496.741 EN 15-02-2013

National Practices with regard to Accessibility of Court Documents

This study examines national practices regarding access to court files. After presenting some
national regimes giving the members of the public very broad access to court files, the study
focuses on the accessibility of court files of the Court of Justice of the European Union.
Finally, arguments in favour of greater access to the court files of the CJEU are analysed.
Recommendations are developed on how to enable more files of the CJEU comprehensive
access by the general public to be achieved to the court.

PE 474.406 EN 15-04-2013



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature137

A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

This study provides a preliminary overview of the wide range of policy concerns relating to
surrogacy as a practice at national, European and global level. It undertakes an extensive
examination of national legal approaches to surrogacy. It also analyses existing European
Union law and the law of the European Convention of Human Rights to determine what
obligations and possibilities surround national and transnational surrogacy. The study
concludes that it is impossible to indicate a particular legal trend across the EU, however all
Member States appear to agree on the need for a child to have clearly defined legal parents
and civil status.

PE 474.403 EN 15-05-2013

Insolvency Proceedings: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a revised Regulation
on insolvency proceedings, submitted on 12 December 2012. It does not attempt to deal with
the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to
assist the relevant parliamentary committee(s) and Members more widely in their work.

PE 507.499 EN 15-05-2013

European Code of Private International Law: Cost of Non-Europe Report

On 11 October 2012, the Committee on Legal Affairs (JURI) requested a Cost of Non-
Europe report (CoNE) on the perspective of having a European Code on Private International
Law. This Cost of Non-Europe report analyses the formal question of the code, and more
particularly the question of 'gaps' in the Private International Law of the European Union
which need to be filled, and the cost to citizens and businesses of not filling them. It also
contains quantitative and qualitative arguments in favour of a European Code on Private
International Law. This report has been drawn up by the European Parliament's European
Added Value Unit, building on external expertise contributed by GHK and presented in a
separate annex. ANNEX: The perspective of having a European Code on Private
International Law. Research paper by Nick Bozeat (GHK).

PE 504.468 EN 14-06-2013

Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their
Effectiveness

The problems of implementation and enforcement of EU law have been longstanding. This
report analyses the trends regarding the transposition of EU law and the reasons for failure to
transpose on time. It assesses different tools developed at EU level to promote compliance,
looking across the board at the EU Pilot and infringement procedure alongside correlation
tables, scoreboards, committees, transposition and implementation plans, package meetings
or national and EU inspections. As a result, recommendations on ways to improve their use
are proposed.

PE 493.014 EN 15-07-2013
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Security of eGovernment Systems

The project ‘Security of eGovernment systems’ aimed at assisting policymakers in discerning
policy options for meeting future challenges in securing eGovernment systems. The project
focused on upcoming challenges of eGovernment security in delivering public services across
borders. Through identifying key security barriers and enablers, the project points to
promising avenues of policy development in an environment of rapidly changing ICTs and
changing socio-economic concerns in the EU. The most important contribution of the project
is the development and assessment of 11 policy options. Policy Option 1: Develop a policy
strategy for improving the security of IT-systems used in Europe ; Policy Option 2: Stimulate
development and use of security checklists (short-term) ; Policy Option 3: Policy Option 3:
Encourage the development and use of highly secure components (mid-term) ; Policy Option
4: Encourage the development and use of highly secure systems (long-term) ; Policy option 5:
Create stronger institutional supervision and oversight of security ; Policy option 6: Build a
‘Privacy by Design’ knowledge base ; Policy option 7: Substantiate the data minimisation
principle by using anonymisation techniques in all European eGovernment systems ; Policy
option 8: Stimulate technical and legal solutions that avoid or limit privacy risks caused by
re-identification of previously anonymised data; Policy option 9: Make Privacy Impact
Assessments of eGovernment systems mandatory and public ; Policy option 10: Use
gateways to achieve interoperability of different national eGovernment security tools, but aim
at Europe-wide availability and usability of tools ; Policy option 11: Ensure open and
transparent evaluations of the trade-offs between privacy, security, usability, interoperability
and costs of an eGovernment system.

PE 513.510 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software"

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software", held on
9 July 2013 in Brussels.

PE 474.400 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law:
The Way Forward"

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law: The
Way Forward", held on 10 July 2013 in Brussels.

PE 474.401 EN 15-07-2013

EU Trademark Regime: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the following proposals, submitted on
27 March 2013: Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
(COM (2013) 161; and Commission proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)
(COM (2013) 162).

PE 508.971 EN 15-07-2013
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Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Improving Mutual Trust"

Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Improving Mutual Trust" (Session II), held on 28 November 2013 in Brussels.

PE 493.023 EN 15-11-2013

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices"

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices" (Session I), held on 28
November 2013 in Brussels.

PE 493.022 EN 15-11-2013

Promoting the Free Movement in the EU by Simplifying the Acceptance of Public
Documents: Cost of Non-Europe Report

Cost of Non Europe Reports are intended to evaluate the possibilities for gains and the
realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and
sectors. In particular, this study analyses the cost for citizens and businesses of the formalities
which are currently necessary in order to make certain public documents acceptable in
different Member States. The study concludes that the abolition of legalisation and Apostille,
the simplified certification of copies and translations, the establishment of multilingual forms
in all official languages concerning birth, death, marriage, registered partnership, and legal
status and representation of a company would greatly reduce the current costs associated with
authenticating national public documents. Citizens and businesses would be able to more
freely exercise their right of free movement and freedom of establishment in another Member
State without facing disproportionate obstacles.

PE 510.980 EN 16-12-2013

Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation
and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU

Five and a half years since its adoption, the Mediation Directive (2008/52/EC) has not yet
solved the ‘EU Mediation Paradox’. Despite its proven and multiple benefits, mediation in
civil and commercial matters is still used in less than 1% of the cases in the EU. This study,
which solicited the views of up to 816 experts from all over Europe, clearly shows that this
disappointing performance results from weak promediation policies, whether legislative or
promotional, in almost all of the 28 Member States. The experts strongly supported a number
of proposed nonlegislative measures that could promote mediation development. But more
fundamentally, the majority view of these experts suggests that introducing a ‘mitigated’
form of mandatory mediation may be the only way to make mediation eventually happens in
the EU. The study therefore proposes two ways to “reboot” the Mediation Directive: amend
it, or, based on the current wording of its Article 1, request that each Member State commit
to, and reach, a simple “balanced relationship target number” between civil litigation and
mediation.

PE 493.042 EN 15-01-2014
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Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected
Member States

This report discusses the legal framework applicable to copyright contracts as well as the
practices in artistic sectors. A careful revision of the copyright provisions, contractual law
principles and case law in 8 Member States is presented together with a more specific
analysis of a set of issues particularly relevant nowadays, such as collective bargaining,
digital exploitation, imbalanced contracts, and reversion rights, among others. A set of
recommendations aiming at improving the level of fairness in copyright contracts is proposed
at the end of the study.

PE 493.041 EN 15-01-2014

Simplifying the Acceptance of Certain Public Documents in the EU: Initial Appraisal of
the Commission´s Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the European Commission's Impact
Assessment (IA) accompanying its proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the
acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation
(EU) 1024/2012 (COM (2013) 228), which was submitted in April 2013. It analyses whether
the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact Assessment Guidelines, as
well as additional factors identified by Parliament in its Impact Assessment Handbook,
appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal.

PE 514.079 EN 15-01-2014

National Constitutional Avenues for further EU Integration

This study investigates national constitutional limits to further EU integration and explores
ways to overcome them. It includes an in-depth examination of the constitutional systems of
12 Member States (Croatia, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany,
Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, and the United Kingdom) and a bird’s eye
view of all Member States. EU integration can be advanced by avoiding substantive
constitutional obstacles in various ways. Overcoming the substantive obstacles requires
managing national procedural constitutional hurdles. This is possible to the extent that the
required broad political consensus exists.

PE 493.046 EN 14-02-2014

Possibility and Terms for Applying Brussels I Regulation (Recast) to Extra-European
Disputes

Upon request by the JURI Committee, this study provides an analysis of improvements to
European rules on jurisdiction and enforcement of judgments. It concerns, in particular,
disputes connected to third (non-EU) States by virtue of the domicile of the defendant or as a
result of a connecting factor that the European Union considers as a ground for exclusive
jurisdiction where it points towards the courts of a Member State. In summary, the research is
aimed at determining the external boundaries of the European Union’s jurisdiction.
Moreover, the study explores the possibilities open to the European Union for achieving the
best possible coordination in the exercise of jurisdiction with its economic partners. More
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specifically, a two-step progression is suggested: first, the unilateral introduction of specific
rules of coordination - via the adoption of legislation setting out specific jurisdiction rules for
non-EU disputes – and, secondly, the promotion of international conventions with third
States, so as to coordinate EU and non-EU private international law systems and in order to
attain a higher degree of legal certainty for EU and non-EU litigators.

PE 493.024 EN 14-03-2014

Trade Secrets

This document provides an analysis of the nature of a trade secret, its legal protection and the
European Commission's recent proposal. While protection is afforded under several
jurisdictions, such as EU law, international law, criminal law, civil law, labour law or simply
tort law, no uniform instrument exists. As case law is very important for that kind of a
relatively new concept, some examples from jurisprudence are provided.

PE 493.055 EN 15-04-2014
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ANNEX VII - Members

Members

MEMBERS
Political
groups

Country Mandate within JURI

Baldassarre Raffaele
Vice-Chair from to 14.09.2009 to
30.06.2014

EPP Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Berlinguer Luigi
Coordinator
Vice-Chair from to 16.07.2009 to
29.02.2012

S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Bodu Sebastian Valetin
Vice-Chair from 16.07.2009 to
30.06.2014

EPP Romania 16.07.2009 - 30.06.2014

Castex Françoise
Vice-Chair from 01.03.2012  to
30.06.2014

S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gallo Marielle EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gargani Giuseppe EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna S&D Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Engström Christian Greens Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Häfner Gerald Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Karim Sajjad ECR UK 08.06.2011 - 30.06.2014

Koewius Annette EPP Germany 13.03.2014 - 30.06.2014

Lehne Klaus-Heiner
Chair from 16.07.2009 to 28.02.2014

EPP Germany 16.07.2009 - 28.02.2014

López-Istúriz White Antonio EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Masip Hidalgo Antonio S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Maštálka Jiří EUL/NGL Czech Republic 16.07.2009 - 30.06.2014

Mészáros Alajos EPP Slovakia 16.07.2009 - 30.06.2014

Rapkay Bernhard S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Regner Evelyn
Vice-Chair from 16.07.2009  to
30.06.2014

S&D Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

Speroni Francesco Enrico EFD Italy 16.07.2009 - 02.04.2014

Stoyanov Dimitar NI Bulgaria 16.07.2009 - 30.06.2014

Taylor Rebecca ALDE United Kingdom 14.03.2012 - 30.06.2014

Thein Alexandra ALDE Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wallis Diana ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 31.01.2012

Wieland Rainer EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wikström Cecilia ALDE Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Ziobro Zbigniew EFD Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Zwiefka Tadeusz EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014
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Alternates

ALTERNATES Political
groups

Country Mandate JURI

Albrecht Jan Philip Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Batten Gerard EFD United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Borys Piotr EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Bowles Sharon ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Buşoi Christian Silviu ALDE Romania 08.11.2011 - 30.06.2014

Cavada Jean-Marie EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Cofferati Sergio Gaetano S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Crowley Brian ALDE Ireland 16.07.2009 - 30.06.2014

Hellvig Eduard-Raul ALDE Romania 05.09.2013 - 30.06.2014

de Grandes Pascual Luis EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Honeyball Mary S&D United Kingdom 20.09.2010 - 30.06.2014

Kožušník Edvard ECR Czech Republic 21.07.2009 - 30.06.2014

Lansbergis Vytautas EPP Lithuania 16.07.2009 - 30.06.2014

Lechner Kurt EPP Germany 16.07.2009 - 16.03.2012

Lichtenberger Eva Greens Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

López Aguilar Juan Fernando S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Manders Toine ALDE The Netherlands 16.07.2009 - 29.11.2011

Mastella Clemente EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

McCarthy Arlene S&D United Kingdom 16.09.2009 - 30.06.2014

Messerschmidt Morten EFD Denmark 19.01.2012 - 30.06.2014

Niebler Angelika EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Omarjee Younous GUE/NGL France 10.01.2012 - 30.06.2014

Rangel Paulo EPP Portugal 20.10.2010 - 30.06.2014

Roth-Behrendt Dagmar S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Szájer József EPP Hungary 16.07.2009 - 30.06.2014

Voss Axel EPP Germany 26.03.2012 - 30.06.2014

Weber Henri S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014
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