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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 

 

 

 



 

RR\1121670PL.docx 3/7 PE599.714v02-00 

 PL 

SPIS TREŚCI 

Strona 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO........... 5 

UZASADNIENIE ...................................................................................................................... 6 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ............................................. 7 

 

 

 



 

PE599.714v02-00 4/7 RR\1121670PL.docx 

PL 



 

RR\1121670PL.docx 5/7 PE599.714v02-00 

 PL 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany 

danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na 

Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 

2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE,  

2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE,  

2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE 

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Rady (13525/2016), 

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z 

Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na 

mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0522/2016), 

– uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 

intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 

przestępczości transgranicznej1, w szczególności jej art. 33, 

– uwzględniając art. 78c Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych (A8-0091/2017), 

1. zatwierdza projekt Rady; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji. 

                                                 
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1. 
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UZASADNIENIE 

W myśl art. 39 ust. 1 dawnego Traktatu o Unii Europejskiej, który zgodnie z wyrokiem 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. w połączonych sprawach C-317/13 i 

C-679/13 oraz w sprawie C540/13 nadal obowiązuje, na mocy art. 9 Protokołu nr 36 Rada, 

przyjmując środki wykonawcze na podstawie dorobku prawnego zawartego w Tytule VI 

dawnego TUE, może wyznaczyć Parlamentowi Europejskiemu termin na przedstawienie 

opinii, a w przypadku braku opinii w tym terminie Rada może stanowić samodzielnie.  

 

Niestety, nie odzwierciedla to opinii sprawozdawczyni dotyczącej kontroli parlamentarnej. 

Sprawozdawczyni wyraża ubolewanie, że Komisja nie zaproponowała dotychczas, jako 

kwestii priorytetowej, wniosków ustawodawczych w celu zastąpienia instrumentów 

przyjętych w ramach dawnego trzeciego filaru, w tym wniosku dotyczącego zastąpienia tzw. 

decyzji z Prüm (Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 

wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, 

szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej1). Ponieważ 

najwłaściwszą podstawą prawną będzie art. 87 ust. 2 lit. a) TFUE, Parlament weźmie udział w 

tworzeniu prawodawstwa w tej dziedzinie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. 

 

                                                 
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Zautomatyzowana wymiana danych DNA w Słowacji, Portugalii, na 

Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w 

Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii 
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