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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Decyzja 2008/376/WE 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W ramach każdej grupy doradczej 

Komisja dąży do zapewnienia, w miarę 

możliwości, wysokiego poziomu wiedzy 

fachowej, a także wyważonej reprezentacji 

odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej i 

obszarów zainteresowania oraz 

równowagi płci i pochodzenia 

geograficznego, biorąc pod uwagę 

konkretne zadania grup doradczych, rodzaj 

wymaganej wiedzy fachowej i wynik 

procedury selekcji ekspertów.; 

3. W ramach każdej grupy doradczej 

Komisja zapewnia wysoki poziom wiedzy 

fachowej, a także wyważoną reprezentację 

odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej, 

obszarów zainteresowania, zarówno 

gospodarczych, jak i niegospodarczych, w 

tym grup społeczeństwa obywatelskiego, 

oraz równowagę płci i pochodzenia 

geograficznego, biorąc pod uwagę 

konkretne zadania grup doradczych, rodzaj 

wymaganej wiedzy fachowej i wynik 

procedury selekcji ekspertów.; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ust. 2 i 7 przyjętej jednomyślnie opinii Komisji Budżetowej do sprawozdania INI Parlamentu w 

sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji (2015/2319 (INI)). 
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Sprawozdanie A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Decyzja 2008/376/WE 

Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W ramach każdej grupy technicznej 

Komisja dąży do zapewnienia, w miarę 

możliwości, wysokiego poziomu wiedzy 

fachowej, wyważonej reprezentacji 

odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej 

oraz równowagi płci i pochodzenia 

geograficznego, biorąc pod uwagę 

konkretne zadania grup technicznych, 

rodzaj wymaganej wiedzy fachowej i 

wynik procedury selekcji ekspertów. 

W ramach każdej grupy technicznej 

Komisja zapewnia wysoki poziom wiedzy 

fachowej, a także wyważoną reprezentację 

odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej, 

obszarów zainteresowania, zarówno 

gospodarczych, jak i niegospodarczych, w 

tym grup społeczeństwa obywatelskiego, 

oraz równowagę płci i pochodzenia 

geograficznego, biorąc pod uwagę 

konkretne zadania grup doradczych, rodzaj 

wymaganej wiedzy fachowej i wynik 

procedury selekcji ekspertów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ust. 2 i 7 przyjętej jednomyślnie opinii Komisji Budżetowej do rezolucji Parlamentu w sprawie 

kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji (2015/2319 (INI)). 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Decyzja 2008/376/WE 

Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Członkowie grup technicznych są 

wybierani spośród ekspertów, którzy 

posiadają kompetencje w zakresie strategii 

badań, zarządzania lub produkcji w 

dziedzinach, o których mowa w sekcjach 3 

i 4 rozdziału II, oraz którzy odpowiedzieli 

na publiczne zaproszenie do składania 

wniosków. 

Członkowie grup technicznych są 

wybierani spośród ekspertów, którzy 

posiadają kompetencje w zakresie strategii 

badań, zarządzania, oddziaływania 

społecznego i/lub środowiskowego lub 

produkcji w dziedzinach, o których mowa 

w sekcjach 3 i 4 rozdziału II, oraz którzy 

odpowiedzieli na publiczne zaproszenie do 

składania wniosków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pozarządowych reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie powinni wnosić wkład m.in. w ocenę oddziaływania projektu. W tym miejscu należy zatem 

wspomnieć o tych kwalifikacjach. 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Decyzja 2008/376/WE 

Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja zapewnia wdrożenie zasad i 

procedur mających na celu odpowiednie 

zapobieganie konfliktom interesów 

członków grup technicznych 

odpowiedzialnych za ocenę danego 

projektu oraz rozwiązywanie takich 

konfliktów. Procedury te zapewniają 

również równe traktowanie i 

sprawiedliwość w całym procesie 

monitorowania projektów. 

Komisja zapewnia wdrożenie zasad i 

procedur mających na celu odpowiednie 

zapobieganie konfliktom interesów 

członków grup technicznych 

odpowiedzialnych za ocenę danego 

projektu oraz rozwiązywanie takich 

konfliktów, w tym przez wdrożenie 

mechanizmu składania skarg. Procedury 

te zapewniają również równe traktowanie i 

sprawiedliwość w całym procesie 

monitorowania projektów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skuteczne zarządzanie konfliktami interesów powinno też obejmować możliwość składania skarg, jak 

zaproponowano w rezolucji Parlamentu w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji 

(2015/2319(INI)). 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Decyzja 2008/376/WE 

Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. wzywa Komisję do zapewnienia jak 

największej przejrzystości, w tym przez 

publikowanie porządków obrad, 

dokumentów bazowych, wyników 

głosowania i szczegółowych protokołów 

posiedzeń, łącznie ze zdaniami odrębnymi, 

zgodnie z zaleceniem Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2.2.2016 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


