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7.3.2018 A8-0041/51 

Poprawka  51 

 

w imieniu grupy ALDE 

Gérard Deprez 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że Parlament udzieli 

zgody na przyszłe wieloletnie ramy 

finansowe tylko wówczas, jeżeli Rada i 

Komisja zobowiążą się do zmodyfikowania 

art. 311 TFUE podczas następnej zmiany 

traktatu, aby zagwarantować równą 

pozycję Rady i Parlamentu w odniesieniu 

do kompetencji w zakresie zasilania 

budżetu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Poprawka  52 

 

w imieniu grupy ALDE 

Gérard Deprez 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5b. w kontekście przyszłego przeglądu 

traktatu apeluje do Rady i Komisji o 

poparcie postulatu Parlamentu, 

dotyczącego zmodyfikowania art. 311 

TFUE, aby wzmocnić rolę Parlamentu w 

ramach procedury przyjmowania zasobów 

własnych; 

Or. en 
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Poprawka  53 

 

w imieniu grupy ALDE 

Gérard Deprez 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że w traktacie 

lizbońskim pojawiły się nowe 

postanowienia w zakresie przepisów 

implementacyjnych dotyczących zasobów 

własnych, przewidujące możliwość 

przyjęcia przez Radę rozporządzenia 

kwalifikowaną większością głosów po 

uzyskaniu zgody Parlamentu; ubolewa 

jednak, że niektóre przepisy wykonawcze, 

zwłaszcza przepisy dotyczące obliczania 

zasobów, których podstawą jest DNB, 

wciąż znajdują się w decyzji w sprawie 

zasobów własnych; apeluje zatem o 

sprawniejszą procedurę przyjmowania 

decyzji w sprawie zasobów własnych, 

którą to decyzję należy przyjmować 

zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, co oznacza głosowanie 

większością kwalifikowaną w Radzie i 

stosowanie procedury współdecyzji z 

Parlamentem; przypomina, że zgodnie z 

art. 48 ust. 7 TUE Rada Europejska może 

przyjąć decyzję zezwalającą na stosowanie 

zwykłej procedury ustawodawczej do 

rozpatrywania aktów, wobec których nie 

przewidziano stosowania tej procedury, 

przy czym taki sposób procedowania jest 

znacznie bardziej demokratyczny i 

otwarty; wzywa Radę Europejską do 

bezzwłocznego uruchomienia takiego 

mechanizmu; 

7. przypomina, że w traktacie 

lizbońskim pojawiły się nowe 

postanowienia w zakresie przepisów 

implementacyjnych dotyczących zasobów 

własnych, przewidujące możliwość 

przyjęcia przez Radę rozporządzenia 

kwalifikowaną większością głosów po 

uzyskaniu zgody Parlamentu; ubolewa 

jednak, że niektóre przepisy wykonawcze, 

zwłaszcza przepisy dotyczące obliczania 

zasobów, których podstawą jest DNB, 

wciąż znajdują się w decyzji w sprawie 

zasobów własnych; apeluje zatem o 

sprawniejszą procedurę przyjmowania 

decyzji w sprawie zasobów własnych; w 

kontekście przyszłego przeglądu traktatu 

apeluje do Rady i Komisji o poparcie 

postulatu Parlamentu, dotyczącego 

zmodyfikowania art. 311 TFUE, aby 

wzmocnić rolę Parlamentu w ramach 
procedury przyjmowania zasobów 

własnych; 



 

AM\1147850PL.docx  PE616.073v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Or. en 

 


