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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\1121726PL.docx 3/6 PE599.608v02-00 

 PL 

SPIS TREŚCI 

Strona 

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

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ............................................. 6 

 

 

 



 

PE599.608v02-00 4/6 RR\1121726PL.docx 

PL 



 

RR\1121726PL.docx 5/6 PE599.608v02-00 

 PL 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany 

danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na 

Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępującej decyzje Rady 2010/559/UE, 

2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 

2013/692/UE i 2014/264/UE 

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Rady (13529/2016), 

– 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 (C8-0518/2016), 

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

intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu 

i przestępczości transgranicznej1, 

– uwzględniając art. 78c Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych (A8-0095/2017), 

1. zatwierdza projekt Rady; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 

tekstu przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 

za stosowne wprowadzenia 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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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w 

Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na 

Słowacji i Węgrzech 

Odsyłacze 13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS) 

Data konsultacji z PE 13.12.2016    

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

LIBE 

15.12.2016 
   

Sprawozdawcy: 

       Data powołania 

Filiz 

Hyusmenova 

9.2.2017 

   

Procedura uproszczona – data decyzji 13.2.2017 

Rozpatrzenie w komisji 23.3.2017    

Data przyjęcia 23.3.2017    

Data złożenia 28.3.2017 

 
 


