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Poprawka  386 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. uznaje postępy poczynione w zakresie 

przejrzystości negocjacji handlowych, ale 

nalega, aby te osiągnięcia uzyskane w 

związku z transatlantyckim partnerstwem 

handlowo-inwestycyjnym zostały 

koniecznie rozszerzone na wszystkie 

negocjacje handlowe; 

39. uznaje postępy poczynione w zakresie 

przejrzystości negocjacji handlowych, 

apeluje, aby te osiągnięcia uzyskane w 

związku z transatlantyckim partnerstwem 

handlowo-inwestycyjnym zostały 

rozszerzone na wszystkie negocjacje 

handlowe; 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Esteban González Pons, Tomáš Zdechovský, Paulo 

Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. uznaje postępy poczynione w zakresie 

przejrzystości negocjacji handlowych, ale 

nalega, aby te osiągnięcia uzyskane w 

związku z transatlantyckim partnerstwem 

handlowo-inwestycyjnym zostały 

koniecznie rozszerzone na wszystkie 

negocjacje handlowe; 

39. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

poczynione w zakresie przejrzystości 

negocjacji handlowych i starania Komisji 

zmierzające do zapewnienia większej 

otwartości; przyznaje, że obecnie 

procedura negocjacji TTIP należy do 

najbardziej przejrzystych publicznych 

negocjacji międzynarodowych w historii; 

uważa jednocześnie, że pewna poufność w 

procesie negocjacji jest często konieczna 

dla ich powodzenia; 

Or. en 
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Poprawka  388 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Pedro Silva Pereira, Sylvie 

Guillaume 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. apeluje do Rady o publikowanie 

mandatów negocjacyjnych dotyczących 

międzynarodowych negocjacji 

handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  389 

Franck Proust 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. uważa, że Komisja Europejska 

zrozumiała znaczenie przejrzystości ze 

względu na istotne uprawnienia kontrolne 

Parlamentu Europejskiego nad 

przebiegiem negocjacji i ratyfikacją umów 

handlowych; 

Or. fr 

 

Poprawka  390 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

skreślony 
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mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a 

także organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego i ogół społeczeństwa, 

mogły przedłożyć stosowne zalecenia 

przed zamknięciem etapu zgłaszania uwag 

i przesłaniem umowy do ratyfikacji; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Jean-Marie Cavada 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne , wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a także 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i ogół społeczeństwa, mogły przedłożyć 

stosowne zalecenia przed zamknięciem 

etapu zgłaszania uwag i przesłaniem 

umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne oraz wszystkie 

skonsolidowane projekty negocjowanego 

tekstu, tak aby Parlament Europejski i 

parlamenty narodowe, a także organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i ogół 

społeczeństwa, mogły przedłożyć stosowne 

zalecenia przed zamknięciem etapu 

zgłaszania uwag i przesłaniem umowy do 

ratyfikacji; 

Or. fr 

 

Poprawka  392 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 
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Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a także 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i ogół społeczeństwa, mogły przedłożyć 

stosowne zalecenia przed zamknięciem 

etapu zgłaszania uwag i przesłaniem 

umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że Komisja powinna 

publikować swoje mandaty negocjacyjne i 

wszystkie istotne teksty dotyczące 
negocjacji, w których uczestniczy, o ile nie 

osłabi to pozycji negocjacyjnej; uważa za 

pożądane, aby Parlament Europejski, 

parlamenty narodowe, organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i ogół 

społeczeństwa mogły przedłożyć stosowne 

zalecenia przed zamknięciem etapu 

zgłaszania uwag i przesłaniem umowy do 

ratyfikacji; 

Or. de 

 

Poprawka  393 

Marc Joulaud 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a także 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i ogół społeczeństwa, mogły przedłożyć 

stosowne zalecenia przed zamknięciem 

etapu zgłaszania uwag i przesłaniem 

umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach międzynarodowych, 

powinna przed rozpoczęciem negocjacji 

publikować mandaty negocjacyjne, tak aby 

Parlament Europejski, parlamenty 

narodowe i obywatele mogli się z nimi 

zapoznać; wzywa Komisję do publicznego 

udostępnienia pozostałych dokumentów 

związanych z tymi negocjacjami, jeżeli 

taka publikacja już nie może mieć wpływu 

na przebieg negocjacji ani na interesy 

europejskie; 

Or. fr 
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Poprawka  394 

Franck Proust 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a 

także organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego i ogół społeczeństwa, 

mogły przedłożyć stosowne zalecenia 

przed zamknięciem etapu zgłaszania uwag 

i przesłaniem umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach międzynarodowych, 

powinna według swojego uznania 

rozdawać możliwie najwięcej dokumentów 

dotyczących rund negocjacyjnych, aby 

umożliwić lepsze wsparcie ze strony 

innych instytucji europejskich bez 

narażania strategicznych interesów Unii 

Europejskiej;  

Or. fr 

 

Poprawka  395 

Pedro Silva Pereira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a także 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i ogół społeczeństwa, mogły przedłożyć 

stosowne zalecenia przed zamknięciem 

etapu zgłaszania uwag i przesłaniem 

umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne i wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, tak aby 

Parlament Europejski i parlamenty 

narodowe, a także organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i ogół 

społeczeństwa, mogły przedłożyć stosowne 

zalecenia przed zamknięciem etapu 

zgłaszania uwag i przesłaniem umowy do 

ratyfikacji; podkreśla, że Komisja musi 

również przekonać partnerów 

negocjacyjnych do zwiększenia 
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przejrzystości po ich stronie, aby upewnić 

się, że jest to proces wzajemny, w którym 

pozycja negocjacyjna UE nie jest 

zagrożona; 

Or. en 

 

Poprawka  396 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Sylvie Guillaume 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a także 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i ogół społeczeństwa, mogły przedłożyć 

stosowne zalecenia przed zamknięciem 

etapu zgłaszania uwag i przesłaniem 

umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

wszystkie stanowiska negocjacyjne, 

wszystkie otrzymane żądania i złożone 

oferty, tak aby Parlament Europejski i 

parlamenty narodowe, a także organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i ogół 

społeczeństwa, mogły przedłożyć stosowne 

zalecenia przed zamknięciem etapu 

zgłaszania uwag i przesłaniem umowy do 

ratyfikacji; podkreśla, że Komisja musi 

również przekonać partnerów 

negocjacyjnych do zwiększenia 

przejrzystości po ich stronie, aby upewnić 

się, że jest to proces wzajemny, w którym 

pozycja negocjacyjna UE nie jest 

zagrożona; 

Or. en 

 

Poprawka  397 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 
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Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a 

także organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego i ogół społeczeństwa, 

mogły przedłożyć stosowne zalecenia 

przed zamknięciem etapu zgłaszania uwag 

i przesłaniem umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji udostępniać 

Parlamentowi Europejskiemu wszelkie 

odnośne dokumenty, w razie konieczności 

i w należycie uzasadnionych sytuacjach 

opatrzone klauzulą poufności, upewniając 

się, że negocjacje nie są zagrożone, tak 

aby Parlament Europejski mógł 
przedłożyć stosowne zalecenia przed 

zamknięciem etapu zgłaszania uwag i 

przesłaniem umowy do ratyfikacji; 

Or. en 

Poprawka  398 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

mandaty negocjacyjne, wszystkie 

stanowiska negocjacyjne, wszystkie 

otrzymane żądania i złożone oferty oraz 

wszystkie skonsolidowane projekty 

negocjowanego tekstu, tak aby Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe, a także 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i ogół społeczeństwa, mogły przedłożyć 

stosowne zalecenia przed zamknięciem 

etapu zgłaszania uwag i przesłaniem 

umowy do ratyfikacji; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna (a) 

przed każdą rundą negocjacji publikować 

szczegółowe programy rund 

negocjacyjnych, a po ich zakończeniu – 

szczegółowe sprawozdania, aby 

informować na bieżąco ogół 

społeczeństwa o postępach w 

negocjacjach, (b) przed każdą rundą 

negocjacji publikować mandaty 

negocjacyjne, wszystkie stanowiska 

negocjacyjne, wszystkie otrzymane 

żądania i złożone oferty oraz wszystkie 

skonsolidowane projekty negocjowanego 

tekstu, tak aby Parlament Europejski i 

parlamenty narodowe, a także organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i ogół 

społeczeństwa, mogły przedłożyć stosowne 

zalecenia przed zamknięciem etapu 

zgłaszania uwag i przesłaniem umowy do 
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ratyfikacji, (c) publikować listę wszystkich 

związanych z negocjacjami posiedzeń z 

udziałem Parlamentu Europejskiego i 

państw członkowskich, a także stron 

trzecich (w tym indywidualnych 

przedsiębiorstw i grup lobbystów 

przemysłowych); lista ta powinna być 

stworzona z zachowaniem pełnej 

przejrzystości na temat dat posiedzeń, 

uczestników i omawianych tematów, (d) 

publikować wszystkie dokumenty 

przedłożone przez strony trzecie w związku 

z negocjacjami, w tym za pośrednictwem 

konsultacji publicznych, oraz zachować 

pełną przejrzystość na temat sposobu 

przetwarzania tych danych (poprzez 

sporządzenie szczegółowego sprawozdania 

analitycznego), tak by opinia publiczna 

mogła ocenić, co zostało uwzględnione i w 

jakiej mierze, (e) zapewnić pełną 

przejrzystość w odniesieniu do 

członkostwa i działalności wszystkich 

organów doradczych w kontekście 

negocjacji handlowych z udziałem UE, w 

tym grup roboczych ds. dostępu 

konkretnych sektorów do rynku UE, (f) 

zwrócić się do partnerów w negocjacjach 

o podjęcie podobnych kroków dla 

zapewnienia większej przejrzystości 

negocjacji; 

(w oparciu o wkład Corporate Europe 

Observatory (CEO)) 

Or. en 

 

Poprawka  399 

Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 40a. uważa, że kiedy Komisja bierze udział 

w negocjacjach handlowych, powinna 

opublikować mandat negocjacyjny; 
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Or. en 

 

Poprawka  400 

Franck Proust 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na 

celu ujednolicenie tych zasad dla 

wszystkich negocjacji handlowych; 

skreślony 

 (Żadne negocjacje nie są takie same, nie 

można więc stosować tej samej metody, 

ponieważ  mogłoby to utrudnić obronę 

interesów handlowych Unii Europejskiej.) 

Or. fr 

 

Poprawka  401 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na celu 

ujednolicenie tych zasad dla wszystkich 

negocjacji handlowych; 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na celu 

ujednolicenie tych zasad dla wszystkich 

negocjacji; 

Or. de 

 

Poprawka  402 

Marc Joulaud 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 



 

PE578.568v01-00 12/43 AM\1087939PL.doc 

PL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na 

celu ujednolicenie tych zasad dla 

wszystkich negocjacji handlowych; 

41. zaleca Komisji, aby włączyła te zasady 

do zbioru dobrych praktyk mających 

zastosowanie w negocjacjach 

międzynarodowych, jakie Unia 

Europejska będzie prowadzić w 

przyszłości; 

Or. fr 

 

Poprawka  403 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na celu 

ujednolicenie tych zasad dla wszystkich 

negocjacji handlowych; 

41. wzywa Komisję do przedstawienia w 

2017 r. wniosku dotyczącego 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 

mającego na celu ujednolicenie tych zasad 

dla wszystkich negocjacji handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Pedro Silva 

Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na celu 

ujednolicenie tych zasad dla wszystkich 

negocjacji handlowych; 

41. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku dotyczącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego mającego na celu 

ujednolicenie tych zasad dla wszystkich 

negocjacji handlowych, jak przewidziano 

w ust. 40 projektu porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 
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lepszego stanowienia prawa; 

Or. en 

 

Poprawka  405 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. Przejrzystość i odpowiedzialność w 

zakresie wydatków publicznych 

 uważa, że dane dotyczące budżetu i 

wydatków w UE powinny być przejrzyste i 

rozliczalne za pośrednictwem publikacji, 

w tym na poziomie państw członkowskich 

w odniesieniu do zarządzania dzielonego; 

Or. en 

 

Poprawka  406 

Siôn Simon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. przypomina Komisji o wiążącym 

charakterze europejskiej konwencji praw 

człowieka (EKPC) zgodnie z art. 6 TFUE, 

gdyż przyczyniłaby się ona nie tylko do 

lepszego poszanowania praw człowieka, 

ale również do większej odpowiedzialności 

instytucji UE; w sprawozdaniu 

Parlamentu Europejskiego z własnej 

inicjatywy z 2010 r. 1a przedstawiono 

uwagi w tej kwestii oraz zwrócono uwagę 

na eksterytorialne stosowanie EKPC, 

które umożliwiłoby lepszą rozliczalność 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa (WPZiB), podczas gdy 

obecnie Europejski Trybunał 
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Sprawiedliwości nie posiada właściwości, 

by orzekać w kwestiach dotyczących 

WPZiB, która stanowi obszar polityki 

międzyrządowej; 

 __________________ 

 1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

międzyinstytucjonalnych aspektów 

przystąpienia Unii Europejskiej do 

Europejskiej konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności; Dok. 

P7_TA(2010)0184 (2009/2241/INI) 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. Postuluje zwiększenie i zapewnienie 

przejrzystości przy zawieraniu porozumień 

międzyinstytucjonalnych, tak aby 

propozycja Komisji Europejskiej była 

przedmiotem prac komisji w Parlamencie 

Europejskim i aby Parlament Europejski 

mógł w sposób realny brać udział w 

negocjacjach takiego porozumienia 

Or. pl 

Poprawka  408 

Marc Joulaud 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. z zadowoleniem przyjmuje starania, 

jakich dokonała Komisja Europejska, aby 

wzmocnić poziom przejrzystości w 
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negocjacjach międzynarodowych oraz aby 

umożliwić prawidłowe informowanie 

Parlamentu Europejskiego w trakcie 

całego procesu negocjacji; 

Or. fr 

Poprawka  409 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. apeluje do Komisji o przygotowanie 

europejskiego kodeksu postępowania w 

kwestii przejrzystości, uczciwości 

odpowiedzialności, który służyłby jako 

wytyczna działań przedstawicieli UE w 

organizacjach i organach 

międzynarodowych; apeluje o większą 

spójność i koordynację polityki w 

globalnych instytucjach poprzez 

wprowadzenie międzynarodowych 

standardów legitymacji demokratycznej, 

przejrzystości, odpowiedzialności i 

uczciwości; uważa, że UE powinna 

zracjonalizować i skodyfikować swoją 

reprezentację w międzynarodowych 

organizacjach i organach, aby zwiększyć 

przejrzystość, uczciwość i 

odpowiedzialność udziału Unii w tych 

organach, jej wpływ i propagowanie 

prawodawstwa, które przyjęła w wyniku 

procesu demokratycznego; wzywa do 

przyjęcia porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w celu 

sformalizowania dialogu między 

przedstawicielami UE a Parlamentem, 

który należy zorganizować z udziałem 

Parlamentu Europejskiego w celu 

ustalenia wytycznych dotyczących 

przyjmowania i spójności europejskich 

stanowisk w okresie poprzedzającym 

najważniejsze rokowania 

międzynarodowe; 
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(na podstawie sprawozdania w sprawie 

roli UE w ramach międzynarodowych 

instytucji i organów finansowych, 

walutowych i regulacyjnych 

(2015/2060(INI)) przyjętego przez komisję 

ECON dnia 18 lutego 2016 r.) 

Or. en 

 

Poprawka  410 

Jean-Marie Cavada 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w 

tym za sprawą publikacji protokołów z 

tych posiedzeń; 

42. uważa, że decyzje podejmowane w 

ramach posiedzeń Eurogrupy, Komitetu 

Ekonomiczno-Finansowego, Rady Ecofin i 

szczytów państw strefy euro muszą stać się 

przejrzyste i rozliczalne, w tym za sprawą 

publikacji protokołów z tych posiedzeń; 

Or. fr 

Poprawka  411 

Constance Le Grip 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w 

tym za sprawą publikacji protokołów z 

tych posiedzeń; 

42. uważa, że należy wzmocnić 

przejrzystość decyzji podejmowanych 
przez Eurogrupę oraz w ramach Komitetu 

Ekonomiczno-Finansowego, posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro; 

Or. fr 
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Poprawka  412 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w 

tym za sprawą publikacji protokołów z 

tych posiedzeń; 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

lub w trakcie przygotowań do negocjacji, 

np. w związku z zakończonym szczytem 

klimatycznym w Paryżu, muszą być w 

przyszłości jak najbardziej przejrzyste, bez 

osłabiania pozycji negocjacyjnej Unii 

Europejskiej, oraz że należy wywiązywać 

się z odnośnego obowiązku rozliczalności; 

Or. de 

 

Poprawka  413 

Marc Joulaud 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w 

tym za sprawą publikacji protokołów z 

tych posiedzeń; 

42. uważa, że decyzje podejmowane w 

ramach posiedzeń Eurogrupy, Komitetu 

Ekonomiczno-Finansowego, Rady Ecofin i 

szczytów państw strefy euro muszą stać się 

możliwie najbardziej przejrzyste i 

rozliczalne, w tym za sprawą publikacji 

protokołów z tych posiedzeń; 

Or. fr 
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Poprawka  414 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w 

tym za sprawą publikacji protokołów z 

tych posiedzeń; 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą być w razie konieczności 

zinstytucjonalizowane, stać się przejrzyste 

i rozliczalne, w tym za sprawą publikacji 

porządków obrad i protokołów posiedzeń, 

a także, w miarę możliwości, transmisji 
tych posiedzeń; 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Herbert Reul, Esteban González Pons, Tomáš 

Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w 

tym za sprawą publikacji protokołów z 

tych posiedzeń; 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub 

przygotowywane w ramach posiedzeń 

Eurogrupy, Komitetu Ekonomiczno-

Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń 

Rady Ecofin i szczytów państw strefy euro 

muszą być w jak największym stopniu 

przejrzyste, przy czym należy zapewnić 

właściwą równowagę między pożądaną 

przejrzystością a konieczną ochroną 

danych; 

Or. en 
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Poprawka  416 

Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Przejrzystość i odpowiedzialność w 

odniesieniu do budżetu UE 

Or. en 

 

Poprawka  417 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. zwraca uwagę, że w 2014 r. wszystkie 

40 spraw dotyczących personelu UE i 

członków instytucji zostało zamkniętych, 

podkreśla, że liczba ta jest niewielka, co 

wskazuje, że korupcja i nadużycia nie są 

zjawiskiem powszechnym w instytucjach 

UE [1a ]; 

 __________________ 

 1a Sprawozdanie OLAF za rok 2014, 

Piętnaste sprawozdanie Europejskiego 

Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia 2014 r 

Or. en 

Poprawka  418 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 42b. podkreśla, że w 2014 r. najwięcej 

potencjalnych przypadków nadużyć, o 

których poinformował OLAF, dotyczyło 

wykorzystania europejskich funduszy 

strukturalnych (549 z 1417 zarzutów); 

wskazuje, że w 2014 r. OLAF zalecił 

odzyskanie 476,5 mln EUR środków z 

funduszy strukturalnych; odnotowuje, że 

22,7 mln EUR zostało odzyskane przez 

odpowiednie organy w następstwie 

zaleceń OLAF przedstawionych w 2014 r.; 

apeluje do państw członkowskich o 

priorytetowe potraktowanie prawidłowego 

przyznania funduszy UE oraz o dołożenie 

wszelkich starań w celu odzyskania 

funduszy, które zostały niewłaściwie 

przyznane [1a ]; 

 __________________ 

 1a Sprawozdanie OLAF za rok 2014, 

Piętnaste sprawozdanie Europejskiego 

Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia 2014 r 

Or. en 

Poprawka  419 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. apeluje do Komisji o przedstawienie 

rewizji tzw. sześciopaku i dwupaku w celu 

zapewnienia Parlamentowi 

Europejskiemu większych uprawnień 

kontrolnych przy przyjmowaniu 

kluczowych dokumentów dotyczących 

europejskiego semestru, a w szczególności 

skutecznych środków zagwarantowania 

poszanowania zasady pomocniczości i 

proporcjonalności; 
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(w oparciu o wkład Unii Federalistów 

Europejskich) 

Or. en 

 

Poprawka  420 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 b (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42b. uważa, że przewodniczący Eurogrupy 

nie może odpowiadać za swoją działalność 

na szczeblu europejskim, jeżeli 

jednocześnie sprawuje funkcje krajowe; 

(w oparciu o wkład Unii Federalistów 

Europejskich) 

Or. en 

 

Poprawka  421 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 c (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42c. apeluje do Eurogrupy o włączenie 

Parlamentu Europejskiego w 

monitorowanie wypełniania warunków 

umownych ustalonych z beneficjentami 

pomocy finansowej przyznanej w ramach 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności; 

(w oparciu o wkład Unii Federalistów 

Europejskich) 

Or. en 
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Poprawka  422 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. wyraża ubolewanie w związku z 

ustaleniami Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich, zgodnie z którymi 

większość instytucji UE nie wdrożyła 

jeszcze należycie przepisów dotyczących 

ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne; zwraca uwagę, że dotychczas 

takie przepisy zostały przyjęte jedynie 

przez Komisję, Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz Trybunał 

Obrachunkowy; 

43. przyjmuje do wiadomości ustalenia 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zgodnie z którymi niektóre 

z instytucji UE nie wdrożyły jeszcze 

należycie przepisów dotyczących ochrony 

osób zgłaszających zachowania nieetyczne; 

zwraca uwagę, że dotychczas takie 

przepisy zostały przyjęte jedynie przez 

Parlament Europejski, Komisję, 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz Trybunał 

Obrachunkowy; 

Or. en 

Poprawka  423 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. wyraża ubolewanie w związku z 

ustaleniami Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zgodnie z którymi 

większość instytucji UE nie wdrożyła 

jeszcze należycie przepisów dotyczących 

ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne; zwraca uwagę, że dotychczas 

takie przepisy zostały przyjęte jedynie 

przez Komisję, Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz Trybunał 

Obrachunkowy; 

43. wyraża ubolewanie w związku z 

ustaleniami Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zgodnie z którymi 

większość instytucji UE nie wdrożyła 

jeszcze należycie przepisów dotyczących 

ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne; zwraca uwagę, że dotychczas 

takie przepisy zostały przyjęte jedynie 

przez Komisję, Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz Trybunał 

Obrachunkowy; apeluje do Prezydium z 

wprowadzenie zmian w regulaminie 

pracowniczym, aby lepiej chronić osoby 

zgłaszające zachowania nieetyczne 

spośród akredytowanych asystentów 

parlamentarnych poprzez uniemożliwienie 
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zwolnienia bez wystarczającego 

wyjaśnienia na piśmie popartego 

dowodami; 

(w oparciu o wkład Transparency 

International i dokumenty z powiązanego 

spotkania kontrsprawozdawców) 

Or. en 

 

Poprawka  424 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. wyraża ubolewanie w związku z 

ustaleniami Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich, zgodnie z którymi 

większość instytucji UE nie wdrożyła 

jeszcze należycie przepisów dotyczących 

ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne; zwraca uwagę, że dotychczas 

takie przepisy zostały przyjęte jedynie 

przez Komisję, Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz Trybunał 

Obrachunkowy; 

43. uważa, że osoby zgłaszające 

zachowania nieetyczne mogą odegrać 

ważną rolę w zwalczaniu korupcji, i 

przyjmuje z zadowoleniem postępy 

osiągnięte dotychczas w ich ochronie; 

wyraża ubolewanie w związku z 

ustaleniami Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich, zgodnie z którymi 

większość instytucji UE nie wdrożyła 

jeszcze należycie przepisów dotyczących 

ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne; 

Or. en 

Poprawka  425 

Constance Le Grip 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce 

przeciwko korupcji i w związku z tym 

ponawia swój apel do Komisji o 

przygotowanie dyrektywy w sprawie 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce 

przeciwko korupcji i w związku z tym 

ponawia swój apel do Komisji o 

przygotowanie komunikatu oceniającego 
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ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne przewidującej minimalne 

ogólnoeuropejskie normy ochrony; 

wprowadzenie minimalnych 

ogólnoeuropejskich norm ochrony osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne; 

Or. fr 

 

Poprawka  426 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce 

przeciwko korupcji i w związku z tym 

ponawia swój apel do Komisji o 

przygotowanie dyrektywy w sprawie 
ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne przewidującej minimalne 

ogólnoeuropejskie normy ochrony; 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce 

przeciwko korupcji i w związku z tym 

apeluje do państw członkowskich i 

instytucji UE o zapewnienie na ich 

poziomie kompetencji ochrony osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  427 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce 

przeciwko korupcji i w związku z tym 

ponawia swój apel do Komisji o 

przygotowanie dyrektywy w sprawie 

ochrony osób zgłaszających zachowania 

nieetyczne przewidującej minimalne 

ogólnoeuropejskie normy ochrony; 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce 

przeciwko korupcji i w związku z tym 

ponawia swój apel do Komisji o 

przygotowanie komunikatu w sprawie 

osób zgłaszających zachowania nieetyczne 

opierającego się na ocenie przepisów na 

szczeblu krajowym, aby zapewnić 
minimalne przepisy dotyczące tych osób; 
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Or. en 

 

Poprawka  428 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 – punkt 1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1) – wyraża ubolewanie w związku z 

decyzją Komisji Europejskiej o usunięciu 

rozdziału w sprawie instytucji UE ze 

sprawozdania dotyczącego korupcji w 

państwach członkowskich; 

 – przypomina o wystąpieniu komisarz 

Malmström z marca 2013 r., w którym 

przyznała ona, że należy potraktować 

poważnie problem korupcji w Komisji 

Europejskiej i innych instytucjach UE; 

 – wzywa Komisję do przygotowania 

sprawozdania w sprawie korupcji w 

instytucjach UE, w którym uwzględniona 

zostanie Europejska Grupa Państw 

Przeciwko Korupcji (Greco) jako możliwa 

instytucja zewnętrzna, która byłaby w 

stanie obiektywnie ocenić ryzyko korupcji 

w instytucjach UE; 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 44a. zwraca się do Komisji o ścisłe 

stosowanie środków dotyczących 

uznaniowości i wykluczenia w odniesieniu 

do zamówień publicznych, z właściwymi 

kontrolami przeszłości przeprowadzanymi 
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w każdym przypadku, jak również o 

stosowanie kryterium wykluczenia w celu 

wyłączania przedsiębiorstw w razie 

konfliktu interesów, co ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony wiarygodności 

instytucji; 

Or. en 

Poprawka  430 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 a (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 44a. uważa, że osoby zgłaszające 

nieetyczne zachowania częściej spotykały 

się z prześladowaniem niż ze wsparciem, 

nawet w instytucjach UE; apeluje do 

Komisji o przedstawienie wniosku 

dotyczącego zmiany rozporządzenia w 

sprawie działalności Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o 

dodanie do zakresu jego kompetencji 

funkcji punktu kontaktowego dla osób 

zgłaszających zachowania nieetyczne, 

które czują się molestowane; apeluje do 

Komisji o przedstawienie propozycji 

odpowiedniego zwiększenia budżetu 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, aby umożliwić 

wprowadzenie w życie tego nowego 

zadania stanowiącego wyzwanie; 

Or. en 

 

Poprawka  431 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 
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Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  432 

Constance Le Grip 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  433 

Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

skreślony 
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dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  434 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  435 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

45. uważa, że w trakcie trwającego 

przeglądu unijnego prawa wyborczego 

należy wprowadzić do niego rozdział 

poświęcony opracowaniu kodeksu 

postępowania partii i koalicji wyborczych 

biorących udział w wyborach 

europejskich, w którym zostanie 

przewidziane, że przestępstwa korupcji 
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Parlamentu Europejskiego; wymierzonej przeciwko interesom 

finansowym UE lub państw członkowskich 

uniemożliwiają korzystanie z biernego 

prawa wyborczego przez co najmniej dwie 

kadencje następujące po wydaniu wyroku; 

w kodeksie należy ponadto przewidzieć 

środki umożliwiające zawieszenie w 

czynnościach posłów oskarżonych o 

korupcję, dopóki postępowanie nie 

zostanie zakończone; 

Or. es 

 

Poprawka  436 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że nominacje wewnątrzpartyjne 

muszą mieć charakter tajny i odbywać się 

przy wystarczającym udziale członków, a 

osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za korupcję wymierzoną przeciwko 

interesom finansowym UE lub za korupcję 

mającą miejsce w jednym z państw 

członkowskich tracą bierne prawo 

wyborcze na pewien okres odpowiadający 

wadze czynu; 

Or. de 

 

Poprawka  437 

Marc Joulaud 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 45. uważa, że trwający przegląd unijnego 
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prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE  lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby skazane wyrokiem 

prawomocnym za korupcję godzącą w 

interesy finansowe UE mają ograniczoną 

możliwość kandydowania w wyborach; 

Or. fr 

 

Poprawka  438 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane przez sąd 

ostatniej instancji za winne dopuszczenia 

się korupcji wymierzonej przeciwko 

interesom finansowym UE lub mającej 

miejsce w państwach członkowskich nie 

powinny ubiegać się o mandat w 

Parlamencie Europejskim; 

Or. en 

 

Poprawka  439 

Helmut Scholz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

45. jest zdania, że w ramach trwającego 

przeglądu unijnego prawa wyborczego 

Unia Europejska – uwzględniając 

dyrektywę Rady 93/109/WE z dnia 6 

grudnia 1993 r. ustanawiającą 

szczegółowe warunki wykonywania prawa 
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członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 
Parlamentu Europejskiego; 

głosowania i kandydowania w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego przez 

obywateli Unii mających miejsce 

zamieszkania w państwie członkowskim, 

którego nie są obywatelami – dąży do 

przyjęcia wspólnych zasad tymczasowego 

odebrania biernego prawa wyborczego w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego, o 

ile dana osoba została skazana w 

postępowaniu karnym w państwie 

członkowskim za korupcję wymierzoną 

przeciwko interesom finansowym UE; 

Or. de 

 

Poprawka  440 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego 

prawa wyborczego powinien uwzględnić 

zasadę, że osoby uznane za winne 

dopuszczenia się korupcji wymierzonej 

przeciwko interesom finansowym UE lub 

mającej miejsce w państwach 

członkowskich nie mogą ubiegać się o 

urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji 

Parlamentu Europejskiego; 

45. „uważa, że partie polityczne zajmują 

najlepszą pozycję, by przyczynić się do 

zwalczania korupcji i powinny w związku 

z tym odgrywać większą rolę w tym 

zakresie poprzez wykluczenie z list 

wyborczych w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego osób uznanych za winne 

dopuszczenia się korupcji na wysokim 

szczeblu wymierzonej przeciwko interesom 

finansowym UE lub mającej miejsce w 

państwach członkowskich”; 

Or. en 

Poprawka  441 

Constance Le Grip 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 
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Projekt rezolucji Poprawka 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane 

za winne dopuszczenia się korupcji w UE, 

lub przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 

powinny przez okres co najmniej trzech 

lat mieć zakaz zawierania umów w 

sprawie zamówień publicznych z Unią 

Europejską lub zakaz korzystania z 

funduszy UE; 

skreślony 

Or. fr 

Poprawka  442 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane 

za winne dopuszczenia się korupcji w UE, 

lub przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 

powinny przez okres co najmniej trzech lat 

mieć zakaz zawierania umów w sprawie 

zamówień publicznych z Unią Europejską 

lub zakaz korzystania z funduszy UE; 

46. uważa, że osoby, które zostały skazane 

za korupcję prawomocnym wyrokiem w 

UE, lub przedsiębiorstwa, które są 

prowadzone przez osoby, które w interesie 

swojego przedsiębiorstwa były 

odpowiedzialne za udział w działaniach 

korupcyjnych i zostały za to skazane 

prawomocnym wyrokiem, powinny przez 

okres co najmniej trzech lat mieć zakaz 

zawierania umów w sprawie zamówień 

publicznych z Unią Europejską lub zakaz 

otrzymywania funduszy UE; 

Or. de 

Poprawka  443 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane 46. uważa, że osoby, które zostały uznane 
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za winne dopuszczenia się korupcji w UE, 

lub przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 

powinny przez okres co najmniej trzech lat 

mieć zakaz zawierania umów w sprawie 

zamówień publicznych z Unią Europejską 

lub zakaz korzystania z funduszy UE; 

za winne dopuszczenia się korupcji w UE, 

lub przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 

powinny przez okres co najmniej trzech lat 

mieć faktyczny zakaz zawierania umów w 

sprawie zamówień publicznych z Unią 

Europejską oraz zakaz korzystania z 

funduszy UE; wzywa Komisję do 

wprowadzenia zmian w nieskutecznym 

systemie wykluczeń; przedsiębiorstwa 

wykluczone przez Komisję z ubiegania się 

o fundusze UE powinny być 

automatycznie umieszczane w publicznym 

wykazie, aby lepiej chronić interesy 

finansowe UE i umożliwić kontrolę opinii 

publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  444 

Marc Joulaud 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane 

za winne dopuszczenia się korupcji w UE, 
lub przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 
powinny przez okres co najmniej trzech lat 

mieć zakaz zawierania umów w sprawie 

zamówień publicznych z Unią Europejską 

lub zakaz korzystania z funduszy UE; 

46. uważa, że osoby skazane wyrokiem 

prawomocnym za korupcję lub 

sprzeniewierzenie środków publicznych na 

terytorium Unii lub przedsiębiorstwa, w 

których takie osoby mają rzeczywiste 

uprawnienia kontrolne, powinny przez 

okres co najmniej trzech lat mieć zakaz 

zawierania umów w sprawie zamówień 

publicznych z Unią Europejską lub zakaz 

korzystania z funduszy UE; 

Or. fr 

Poprawka  445 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 
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Projekt rezolucji Poprawka 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane 

za winne dopuszczenia się korupcji w UE, 

lub przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 

powinny przez okres co najmniej trzech 

lat mieć zakaz zawierania umów w sprawie 

zamówień publicznych z Unią Europejską 

lub zakaz korzystania z funduszy UE; 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane 

za winne przez sąd ostatniej instancji 

dopuszczenia się korupcji w UE, lub 

przedsiębiorstwa, które są prowadzone 

przez takie osoby bądź do nich należą, 

powinny mieć zakaz zawierania umów w 

sprawie zamówień publicznych z Unią 

Europejską lub zakaz korzystania z 

funduszy UE; 

Or. en 

 

Poprawka  446 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46a. proponuje, aby wdrożyć europejski 

kodeks zwalczania korupcji, przejrzysty 

system wskaźników dotyczących 

przenikania korupcji w państwach 

członkowskich oraz postępów 

poczynionych w procesie jej eliminacji 

oraz corocznego sprawozdania 

porównawczego na temat sytuacji tej plagi 

w skali europejskiej; 

Or. es 

 

Poprawka  447 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46a. wzywa Komisję do szczegółowego 

zbadania, dlaczego w przypadkach 
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podejrzeń o oszustwo, na które OLAF 

zwrócił uwagę państwom członkowskim, 

nie doszło do wyroków skazujących 

wydanych przez władze krajowe, i w jaki 

sposób można wzmocnić jakość OLAF w 

celu skutecznego zwalczania przestępstw 

przeciw interesom finansowym Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  448 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46a. Nowy podtytuł: Ograniczenie 

immunitetu pracowników UE do państw 

trzecich 

Or. de 

 

Poprawka  449 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46a. zleci badanie dotyczące mechanizmu 

ochrony akredytowanych asystentów 

parlamentarnych w przypadku, gdy 

zgłoszą oni nieetyczne zachowania 

wówczas, gdy istnieją wystarczające i 

rzetelne dowody popełnienia korupcji 

przez posła, dla którego pracują; 

mechanizm ten powinien przewidywać 

specjalny charakter pracy asystenta oraz 

stworzyć bezpieczną metodę 

komunikowania z odpowiednimi 

organami Parlamentu Europejskiego; 
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Or. en 

 

Poprawka  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46b. uważa, że 64-letni przywilej 

pracowników UE uniemożliwiający 

postawienie ich za popełnione 

przestępstwo przed sądem jest 

utrzymywany zdecydowanie za długo;  

wzywa do ograniczenia tego przywileju, 

zapewnionego w protokole do Traktatu, 

do pracowników UE w państwach 

trzecich; 

Or. de 

Poprawka  451 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46a. uważa, że Prokuratura Europejska 

jest kluczowym elementem ochrony 

interesów finansowych Unii Europejskiej; 

apeluje do Rady o poparcie porozumienia 

w sprawie stworzenia Prokuratury 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  452 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 b (nowy)  
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Projekt rezolucji Poprawka 

 46b. wyraża zadowolenie z utworzenia 

europejskiego systemu przekazywania 

informacji z rejestrów karnych, tak by 

umożliwić wymianę informacji w sprawie 

przestępstw, w tym przestępstw 

gospodarczych, między państwami 

członkowskimi i instytucjami Unii 

Europejskiej; apeluje do Rady o 

przyznanie instytucjom europejskim 

wyraźnego prawa do sprawdzenia osób 

ubiegających się o przyznanie zamówień 

publicznych, w przypadku gdy osoby te lub 

ich przedsiębiorstwa zostały skazane za 

korupcję; z zadowoleniem przyjmuje 

dyrektywę 2012/17/UE dotyczącą lepszych 

sieci krajowych rejestrów handlowych 

państw członkowskich i rejestrów 

przedsiębiorstw oraz wyraża zadowolenie z 

gotowości Komisji do wdrożenia tej 

dyrektywy do połowy 2017 r., tak by 

umożliwić lepszą wymianę informacji o 

wyrokach dotyczących osób prowadzących 

przedsiębiorstwa; 

Or. en 

 

Poprawka  453 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46c. apeluje do Komisji Europejskiej o 

włączenie do drugiego sprawozdania o 

zwalczaniu korupcji w UE, który ma 

zostać opublikowany w drugiej połowie 

2016 r., rozdziału dotyczącego instytucji 

UE; 

Or. en 
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Poprawka  454 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 d (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46d. zwraca uwagę, że odkąd w dniu 12 

listopada 2008 r. Unia Europejska została 

zatwierdzoną stroną Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji, nie 

uczestniczyła ona w mechanizmie 

wzajemnej oceny przewidzianym w 

ramach tej konwencji ani nie podjęła 

działań w celu dokonania samooceny 

tego, w jaki sposób wypełnia swoje 

obowiązki wynikające z konwencji; 

apeluje do Unii Europejskiej o 

wypełnienie spoczywających na niej 

obowiązków wynikających z Konwencji 

Narodów Zjednoczonych przeciwko 

korupcji (UNCAC) poprzez dokonanie 

samooceny tego, w jaki sposób wypełnia 

swoje obowiązki wynikające z konwencji 

oraz uczestniczy w mechanizmie 

wzajemnej oceny; 

(w oparciu o wkład Transparency 

International) 

Or. en 

 

Poprawka  455 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 e (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 46e. przypomina o swojej decyzji z dnia 25 

marca 2014 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie 

zwalczania nadużyć na szkodę interesów 

finansowych Unii za pośrednictwem 

prawa karnego (2012/0193(COD)) i 
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apeluje o podjęcie szybkiej decyzji w tej 

kwestii; 

Or. en 

 

Poprawka  456 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. wzywa Komisję do sporządzenia 

projektu rozporządzenia ramowego 

dotyczącego wszystkich unijnych agencji, 

na podstawie którego Parlamentowi 

przyznane zostaną uprawnienia w zakresie 

współdecydowania w procesie wyboru lub 

dymisji dyrektorów tych agencji oraz 

bezpośrednie prawo do zadawania im 

pytań i ich przesłuchiwania; 

47. wzywa Komisję do sporządzenia 

projektu rozporządzenia dotyczącego 

wszystkich unijnych agencji, na podstawie 

którego Parlamentowi przyznane zostaną 

uprawnienia w zakresie współdecydowania 

w procesie wyboru lub dymisji dyrektorów 

tych agencji oraz bezpośrednie prawo do 

zadawania im pytań i ich przesłuchiwania; 

Or. de 

Poprawka  457 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. wzywa Komisję do sporządzenia 

projektu rozporządzenia ramowego 

dotyczącego wszystkich unijnych agencji, 

na podstawie którego Parlamentowi 

przyznane zostaną uprawnienia w zakresie 

współdecydowania w procesie wyboru lub 

dymisji dyrektorów tych agencji oraz 

bezpośrednie prawo do zadawania im 

pytań i ich przesłuchiwania; 

47. wzywa Komisję do sporządzenia 

projektu rozporządzenia ramowego 

dotyczącego wszystkich unijnych agencji, 

na podstawie którego Parlamentowi 

przyznane zostaną uprawnienia w zakresie 

współdecydowania w procesie 

mianowania lub dymisji dyrektorów tych 

agencji oraz bezpośrednie prawo do 

zadawania im pytań i ich przesłuchiwania; 

Or. en 
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Poprawka  458 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. zwraca uwagę, że obecnie eksperci 

wielu agencji, w tym Europejskiego 

Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, nie 

otrzymują wynagrodzenia; żąda, by 

wszyscy eksperci w agencjach 

regulacyjnych otrzymywali wynagrodzenie 

za swoją pracę, tak by byli niezależni od 

sektora, który regulują; 

(w oparciu o wkład Corporate Europe 

Observatory (CEO)) 

Or. en 

 

Poprawka  459 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 b (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47b. apeluje do EFSA, EMA i ECHA o 

pilne przeanalizowanie ich polityki 

niezależności w celu wyraźnego 

zagwarantowania całkowitej niezależności 

do sektorów gospodarki, które regulują, 

oraz w celu uniknięcia wystąpienia 

konfliktu interesów między pracownikami 

tych agencji a ekspertami;  

(w oparciu o wkład ALTER-EU) 

Or. en 

 

Poprawka  460 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. domaga się, aby kandydat na prezesa 

Europejskiego Banku Centralnego stawiał 

się przed odpowiednimi komisjami i był 

poddawany procesowi oceny przez te 

komisje; 

Or. es 

 

Poprawka  461 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47b. proponuje, aby w procesie 

rozliczalności Parlament Europejski mógł 

zgłaszać wotum nieufności wobec 

komisarzy w związku z 

odpowiedzialnością, jaką ponoszą za 

swoje działania;  

Or. es 

 

Poprawka  462 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. wyraża poparcie dla parlamentów 

narodowych, które zapraszają komisarzy 

w celu zadawania im pytań; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  463 

Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. wyraża poparcie dla parlamentów 

narodowych, które zapraszają komisarzy w 

celu zadawania im pytań; 

48. wyraża poparcie dla parlamentów 

narodowych, które zapraszają komisarzy w 

celu ułatwienia dialogu; 

Or. en 

 

Poprawka  464 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. wyraża poparcie dla parlamentów 

narodowych, które zapraszają komisarzy w 

celu zadawania im pytań; 

48. wyraża poparcie dla parlamentów 

narodowych, które zapraszają komisarzy; 

Or. en 

Poprawka  465 

Sven Giegold 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 48a. zaleca, by Komisja Europejska 

przystąpiła do Partnerstwa na rzecz 

Otwartego Rządu oraz by zainicjowała w 

ramach partnerskiego uczenia się 

przeprowadzenie kompleksowej oceny 

przejrzystości, odpowiedzialności i 

uczciwości w instytucjach UE, która 

zostanie opublikowana do końca 2017 r. 

wraz z propozycjami dotyczącymi reformy; 

(w oparciu o wkład Transparency 
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International) 

Or. en 

Poprawka  466 

Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 48a. przypomina, że możliwość 

powoływania komisji śledczych jest 

charakterystyczną możliwością właściwą 

systemom parlamentarnych na całym 

świecie oraz że art. 226 akapit 3 TFUE 

ustanawia specjalną procedurę 

ustawodawczą do przyjęcia 

rozporządzenia w sprawie uprawnień 

śledczych; podkreśla, że zgodnie z zasadą 

lojalnej współpracy Parlament, Rada i 

Komisja muszą zatwierdzić przyjęcie 

nowego rozporządzenia; 

Or. es 

 


