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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Panel niezależnych ekspertów 

  1. Komisja powołuje panel niezależnych 

ekspertów („panel”). W skład panelu 

wchodzą niezależni eksperci w dziedzinie 

prawa konstytucyjnego oraz spraw 

finansowych i budżetowych. Parlamenty 

narodowe każdego państwa 

członkowskiego wyznaczają po jednym 

ekspercie, natomiast Parlament 

Europejski mianuje dziesięciu ekspertów. 

Skład panelu uwzględnia zachowanie 

równowagi płci. 

 W stosownych przypadkach i zgodnie z 

regulaminem, o którym mowa w ust. 6, do 

panelu można zaprosić w charakterze 

obserwatorów przedstawicieli 

odpowiednich organizacji i sieci, takich 

jak Zrzeszenie Europejskich Akademii 

Nauk, europejska sieć krajowych 

instytucji ds. praw człowieka, organy Rady 

Europy, Europejska Komisja na rzecz 

Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości, 

Rada Izb Adwokackich i Stowarzyszeń 

Prawniczych Unii Europejskiej, Sieć na 

rzecz Sprawiedliwości Podatkowej, 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie oraz Organizacja Współpracy 
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Gospodarczej i Rozwoju. 

 2. Celem panelu doradczego jest 

wspieranie Komisji w określaniu 

uogólnionych braków w zakresie 

praworządności w państwie 

członkowskim, które wpływają lub mogą 

wpływać na zasady należytego 

zarządzania finansami lub ochronę 

interesów finansowych Unii. Panel 

dokonuje corocznej oceny sytuacji we 

wszystkich państwach członkowskich w 

oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe 

oraz odnośne informacje, uwzględniając 

należycie informacje i wytyczne, o których 

mowa w art. 5 ust. 2. 

 3. Parlament Europejski przeprowadza 

wraz z parlamentami narodowymi 

coroczną debatę podsumowującą ocenę 

sporządzoną przez panel. 

 4. W ramach swojej funkcji doradczej i 

przy uwzględnieniu wyników rozważań, o 

których mowa w ust. 2, panel może 

wyrazić opinię na temat uogólnionych 

braków w zakresie praworządności w 

danym państwie członkowskim. 

Wyrażając opinię, panel dąży do 

osiągnięcia konsensusu. Jeżeli osiągnięcie 

konsensusu jest niemożliwe, panel może 

wyrazić opinię zwykłą większością swoich 

członków. 

 5. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 

art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 2, Komisja 

uwzględnia wszelkie stosowne opinie 

wyrażone przez panel zgodnie z ust. 4 

niniejszego artykułu. 

 6. Panel wybiera przewodniczącego 

spośród swoich członków. Panel 

opracowuje własny regulamin. 

Or. en 

 


