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Poprawka 1
Aloyzas Sakalas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że prawa 
wspólnotowego nie można postrzegać jako 
dziedziny zarezerwowanej dla elitarnego 
grona specjalistów oraz że możliwości 
szkolenia w tej dziedzinie nie mogą 
ograniczać się do sędziów sądów wyższych 
instancji,

C. mając na uwadze, że prawa 
wspólnotowego nie można postrzegać jako 
dziedziny zarezerwowanej dla elitarnego 
grona specjalistów oraz że możliwości 
szkolenia w tej dziedzinie muszą być 
oferowane na zasadzie ścisłej rotacji i nie 
mogą ograniczać się do sędziów sądów 
wyższych instancji,

Or. en

Poprawka 2
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że żadnych 
sformułowań zawartych w niniejszej 
rezolucji nie należy interpretować jako 
wpływanie na niezależność sędziów, 
zgodnie z zaleceniem nr R(94)12 Komitetu 
Ministrów Rady Europy i Europejską kartą 
o statusie sędziów z 1998 r.,

H. mając na uwadze, że żadnych 
sformułowań zawartych w niniejszej 
rezolucji nie należy interpretować jako 
wpływanie na niezależność sędziów, 
zgodnie z zaleceniem nr R(94)12 Komitetu 
Ministrów Rady Europy, Europejską kartą 
o statusie sędziów z 1998 r. oraz 
krajowymi porządkami prawnymi,

Or. de

Poprawka 3
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że prawo wspólnotowe 
pozostaje martwą literą prawa, jeżeli nie 
jest właściwie stosowane w państwach 
członkowskich, także przez sędziów 
krajowych, którzy są zatem spoiwem 
systemu wymiaru sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

1. stwierdza, że Wspólnota Europejska jest 
wspólnotą prawną1, która opiera się na 
zasadzie trójpodziału władzy oraz zasadzie 
koniecznej równowagi między pełnieniem 
funkcji instytucjonalno-
-administracyjnych a orzekaniem; w 
związku z tym uważa, że sędziowie krajowi 
odgrywają zasadniczą i niezastąpioną rolę 
w tworzeniu jednolitego porządku 
prawnego w Europie, również w świetle 
ostatnio podjętych decyzji ustawodawcy 
wspólnotowego2, dotyczących 
wzmożonego udziału sędziów krajowych 
oraz przyznania im większej 
odpowiedzialności we wdrażaniu prawa 
wspólnotowego;
______________
1 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich, wyrok z dnia 23 kwietnia 1986 r., 
sprawa 294/83, Parti écologiste „Les 
Verts“/Parlament Europejski, Zb. Orz. 1986, 
s. 1339 i kolejne, pkt 23.
2 Patrz rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 
dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 traktatu, Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

Or. it



AM\721162PL.doc 5/18 PE405.881v01-00

PL

Poprawka 4
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że język jest głównym 
narzędziem pracowników wymiaru 
sprawiedliwości; uważa, że aktualny 
poziom szkolenia w zakresie języków 
obcych dla sędziów krajowych ogranicza 
nie tylko możliwości współpracy sądowej 
w przypadku konkretnych instrumentów, 
lecz także budowanie wzajemnego 
zaufania, właściwe stosowanie doktryny 
„acte clair” i udział w programach 
wymiany; wzywa wszystkie podmioty 
zajmujące się szkoleniem pracowników 
wymiaru sprawiedliwości do zwrócenia 
szczególnej uwagi na szkolenie sędziów w 
zakresie znajomości języków obcych;

3. uważa, że znajomość prawa 
wspólnotowego jest głównym narzędziem
pracowników wymiaru sprawiedliwości; za 
niezbędną uznaje jednak gruntowną 
znajomość języków obcych, przynajmniej 
do prowadzenia nieograniczonej i 
świadomej współpracy sądowej między 
różnymi krajowymi porządkami 
prawnymi, jak również z samym 
Trybunałem Sprawiedliwości; dlatego 
wzywa wszystkie podmioty zajmujące się 
szkoleniem pracowników wymiaru 
sprawiedliwości do zwrócenia szczególnej 
uwagi na szkolenie sędziów w zakresie 
znajomości języków obcych;

Or. it

Poprawka 5
Aloyzas Sakalas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że w interesie publicznym leży 
podniesienie umiejętności językowych 
sędziów w państwach członkowskich;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
zapewnienia nieodpłatności takich szkoleń 
i łatwego do nich dostępu;

5. uważa, że w interesie publicznym leży 
podniesienie umiejętności językowych 
sędziów w państwach członkowskich;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
zapewnienia nieodpłatności takich szkoleń 
i łatwego do nich dostępu, a także 
umożliwienia sędziom nauki języków za 
granicą;

Or. en
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Poprawka 6
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że wielu sędziów 
krajowych nie posiada regularnego i 
właściwego dostępu do kompletnych i 
aktualnych informacji o prawie 
wspólnotowym, a prawo wspólnotowe jest
czasami niewystarczająco obecne w 
krajowych dziennikach urzędowych,
kodeksach, komentarzach, czasopismach i 
podręcznikach; wzywa państwa 
członkowskie do ponownego podjęcia 
wysiłków w tym obszarze;

7. zwraca uwagę, że wielu sędziów 
krajowych nie posiada regularnego i 
właściwego dostępu do kompletnych i 
aktualnych informacji o prawie 
wspólnotowym, a prawo wspólnotowe 
czasami nie jest publikowane w jasny i 
przystępny sposób w krajowych 
dziennikach urzędowych i nie jest 
wystarczająco obecne w kodeksach, 
komentarzach, czasopismach i 
podręcznikach; wzywa państwa 
członkowskie do ponownego podjęcia 
wysiłków w tym obszarze;

Or. it

Poprawka 7
Aloyzas Sakalas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że wielu sędziów 
krajowych nie posiada regularnego i 
właściwego dostępu do kompletnych i 
aktualnych informacji o prawie 
wspólnotowym, a prawo wspólnotowe jest 
czasami niewystarczająco obecne w 
krajowych dziennikach urzędowych, 
kodeksach, komentarzach, czasopismach i 
podręcznikach; wzywa państwa 
członkowskie do ponownego podjęcia 
wysiłków w tym obszarze;

7. zwraca uwagę, że wielu sędziów 
krajowych nie posiada regularnego i 
właściwego dostępu do kompletnych i 
aktualnych informacji o prawie 
wspólnotowym, a prawo wspólnotowe jest 
czasami niewystarczająco obecne w 
krajowych dziennikach urzędowych, 
kodeksach, komentarzach, czasopismach i 
podręcznikach; wzywa państwa 
członkowskie do jak najszybszego 
podniesienia jakości tłumaczenia 
informacji dotyczących prawa 
wspólnotowego na język ojczysty;
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Poprawka 8
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że prawdziwa europejska 
przestrzeń sądowa, która umożliwia 
skuteczną współpracę sądową, wymaga nie 
tylko znajomości prawa europejskiego, 
lecz również wiedzy o systemach
prawnych innych państw członkowskich;
podkreśla brak konsekwencji w 
traktowaniu prawa obcego w Unii 
Europejskiej i uważa, że w przyszłości 
należy rozwiązać ten istotny problem; w 
tym zakresie zwraca uwagę na 
horyzontalny przegląd stosowania prawa 
zagranicznego w sprawach cywilnych 
i handlowych, który Komisja ma 
opublikować w najbliższej przyszłości, 
oraz badania prowadzone obecnie w 
ramach Haskiej Konferencji Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego;

8. jest zdania, że prawdziwa europejska 
przestrzeń sądowa, która umożliwia 
skuteczną współpracę sądową, wymaga nie 
tylko znajomości prawa europejskiego, 
lecz również wiedzy o zarysach systemów
prawnych innych państw członkowskich;
podkreśla brak konsekwencji w 
traktowaniu prawa obcego w Unii 
Europejskiej i uważa, że w przyszłości
należy rozwiązać ten istotny problem; w 
tym zakresie zwraca uwagę na 
horyzontalny przegląd stosowania prawa 
zagranicznego w sprawach cywilnych 
i handlowych, który Komisja ma 
opublikować w najbliższej przyszłości, 
oraz badania prowadzone obecnie w 
ramach Haskiej Konferencji Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego;

Or. de

Poprawka 9
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do publikowania 
przygotowanych przez obywateli
podsumowań wspólnotowych aktów 
prawnych i uważa, że takie nieprawnicze 
podsumowania pomogłyby także 

12. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do publikowania 
podsumowań wspólnotowych aktów 
prawnych dla obywateli;
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prawnikom szybciej dotrzeć do 
odpowiednich informacji;

Or. it

Poprawka 10
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

– były obligatoryjne, zwłaszcza w 
kontekście egzaminów uprawniających do 
wykonywania zawodów prawniczych,

– były uwzględniane w procesie 
kształcenia oraz w trakcie egzaminów 
uprawniających do wykonywania 
zawodów prawniczych,

Or. es

Poprawka 11
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca do opracowania wspólnych 
elementów w programach i metodach 
nauczania w państwach członkowskich w 
dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach cywilnych, poza istniejącymi 
inicjatywami w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych;

skreślony

Or. de
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Poprawka 12
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny wyników tego 
programu ramowego przy uwzględnieniu 
niniejszego sprawozdania oraz do 
opracowania nowych wniosków 
dotyczących rozwoju i dywersyfikacji 
środków wspierających kształcenie 
sędziów;

Or. ro

Poprawka 13
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. stwierdza, że stosowanie prawa 
wspólnotowego przez sędziów krajowych 
stawia przed państwami członkowskimi, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 
maju 2004 r. lub później, dużo wyższe 
wymagania, w związku z czym należy 
wzmocnić środki wspierające kształcenie 
sędziów w tych państwach członkowskich;

Or. ro

Poprawka 14
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa jednak, że nadszedł czas na 
pragmatyczne instytucjonalne rozwiązanie 
kwestii szkolenia pracowników wymiaru 
sprawiedliwości na szczeblu UE, które w 
pełni wykorzystywałoby istniejące 
struktury, a jednocześnie niepotrzebnie 
nie powielałoby programów; wzywa zatem 
do utworzenia Europejskiej Akademii 
Sądowej złożonej z Europejskiej Sieci 
Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, której zadaniem byłoby 
ustalanie priorytetów szkoleniowych, oraz
Akademii Prawa Europejskiego, która 
stałaby się jej częścią operacyjną, 
realizującą te priorytety; apeluje, aby to 
rozwiązanie instytucjonalne uwzględniało 
odpowiednie doświadczenie wyniesione z 
działalności Europejskiego Kolegium 
Policyjnego;

19. dostrzega konieczność wzmocnienia 
pozycji Akademii Prawa Europejskiego, 
tak aby mogła ona lepiej sprostać 
przyszłym zadaniom w dziedzinie 
kształcenia i dokształcania sędziów 
krajowych;

Or. de

Poprawka 15
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa jednak, że nadszedł czas na 
pragmatyczne instytucjonalne rozwiązanie 
kwestii szkolenia pracowników wymiaru 
sprawiedliwości na szczeblu UE, które w 
pełni wykorzystywałoby istniejące 
struktury, a jednocześnie niepotrzebnie nie 
powielałoby programów; wzywa zatem do 
utworzenia Europejskiej Akademii 
Sądowej złożonej z Europejskiej Sieci 
Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, której zadaniem byłoby 
ustalanie priorytetów szkoleniowych, oraz 
Akademii Prawa Europejskiego, która 

19. uważa jednak, że nadszedł czas na 
pragmatyczne instytucjonalne rozwiązanie 
kwestii szkolenia sędziów, prokuratorów i 
pracowników wymiaru sprawiedliwości na 
szczeblu UE, które w pełni 
wykorzystywałoby istniejące struktury, a 
jednocześnie niepotrzebnie nie 
powielałoby programów; wzywa zatem do 
utworzenia Europejskiej Akademii 
Sądowej oraz do pełnego uwzględnienia 
przy ustalaniu jej składu wszelkich 
podmiotów aktywnych w tej dziedzinie;
apeluje, aby to rozwiązanie instytucjonalne 
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stałaby się jej częścią operacyjną, 
realizującą te priorytety; apeluje, aby to 
rozwiązanie instytucjonalne uwzględniało 
odpowiednie doświadczenie wyniesione z 
działalności Europejskiego Kolegium 
Policyjnego;

uwzględniało odpowiednie doświadczenie 
wyniesione z działalności Europejskiego 
Kolegium Policyjnego;

Or. fr

Poprawka 16
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa jednak, że nadszedł czas na 
pragmatyczne instytucjonalne rozwiązanie 
kwestii szkolenia pracowników wymiaru 
sprawiedliwości na szczeblu UE, które w 
pełni wykorzystywałoby istniejące 
struktury, a jednocześnie niepotrzebnie nie 
powielałoby programów; wzywa zatem do 
utworzenia Europejskiej Akademii 
Sądowej złożonej z Europejskiej Sieci 
Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, 
której zadaniem byłoby ustalanie 
priorytetów szkoleniowych, oraz Akademii
Prawa Europejskiego, która stałaby się jej 
częścią operacyjną, realizującą te 
priorytety; apeluje, aby to rozwiązanie 
instytucjonalne uwzględniało odpowiednie 
doświadczenie wyniesione z działalności 
Europejskiego Kolegium Policyjnego;

19. uważa jednak, że nadszedł czas na 
pragmatyczne instytucjonalne rozwiązanie 
kwestii szkolenia pracowników wymiaru 
sprawiedliwości na szczeblu UE, które w 
pełni wykorzystywałoby istniejące 
struktury, a jednocześnie niepotrzebnie nie 
powielałoby programów; wzywa zatem do 
utworzenia Europejskiej Akademii 
Sądowej składającej się z Europejskiej 
Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, która ustala priorytety 
szkoleniowe oraz wciela je w życie;
apeluje, aby to rozwiązanie instytucjonalne 
uwzględniało odpowiednie doświadczenie 
wyniesione z działalności Europejskiego 
Kolegium Policyjnego;

Or. es

Poprawka 17
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że sędziowie krajowi nie mogą 
przyjmować biernej postawy w stosunku 
do prawa wspólnotowego, polegającej 
jedynie na reagowaniu na kwestie 
podnoszone przez strony, jak wynika z 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczącego sądów krajowych, które 
badają kwestie prawa wspólnotowego z 
urzędu1;

skreślony

______________
1 Sprawy C-312/93 Peterbroeck [1995], Zb. Orz. 
str. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002], Zb. Orz. str. 
I-10875 oraz C-168/05 Mostaza Claro [2006], Zb. 
Orz. str. I-10421.

Or. de

Poprawka 18
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że sędziowie krajowi nie mogą 
przyjmować biernej postawy w stosunku 
do prawa wspólnotowego, polegającej 
jedynie na reagowaniu na kwestie 
podnoszone przez strony, jak wynika z 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczącego sądów krajowych, które 
badają kwestie prawa wspólnotowego z 
urzędu1;

20. uważa, że sędziowie krajowi nie mogą 
się już ograniczać do orzekania w 
sprawach o wyłączenie lub w kwestiach 
podnoszonych przez strony, jak wynika z 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości1, 
ale muszą także posiadać uprawnienia do 
podejmowania takich kwestii z urzędu; w 
szczególności jest zdania, że nawet sądy 
konstytucyjne powinny składać wnioski o 
wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, przedkładając w ten 
sposób Trybunałowi Sprawiedliwości 
również pytania dotyczące wykładni w 
zakresie wpływu zarządzeń Trybunału 
Sprawiedliwości na konstytucje państw 
członkowskich;

____________ ____________
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1 Sprawy C-312/93 Peterbroeck [1995], Zb. Orz. 
str. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002], Zb. Orz. str. I-
10875 oraz C-168/05 Mostaza Claro [2006], Zb. 
Orz. str. I-10421.

1 Sprawy C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout 
& Cie SCS/państwo belgijskie, 1995, str. I-4599, C-
473/00 Cofidis, Zb. Orz. 2002, str. I-10875 oraz C-
168/05 Mostaza Claro, Zb. Orz. 2006, str. I-10421.

Or. it

Poprawka 19
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że prawnicy odgrywają 
decydującą rolę w stosowaniu prawa 
wspólnotowego w sądach krajowych i 
apeluje o wzmocnienie także ich 
szkolenia, analogicznie do szkolenia 
sędziów krajowych, o którym mowa w 
powyższych ustępach;

skreślony

Or. de

Poprawka 20
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wskazuje ponadto na istotną rolę, 
jaką odgrywają w tym kontekście 
organizacje reprezentujące interesy 
jednostek przed wymiarem 
sprawiedliwości, oraz wzywa do 
wspierania działalności tych organizacji, 
w tym do udzielania im wsparcia 
finansowego;

Or. ro
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Poprawka 21
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. ubolewa, że na mocy art. 10 
protokołu dotyczącego postanowień 
przejściowych, dołączonego do traktatu z 
Lizbony, uprawnienia Trybunału 
Sprawiedliwości odnoszące się do aktów
prawnych w dziedzinie współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych, 
które zostały przyjęte przed wejściem w 
życie tego traktatu, mają pozostać 
niezmienione, ponieważ zgodnie z 
obowiązującym traktatem UE 
ustanowiono je na okres przejściowy 
wynoszący pięć lat; z zadowoleniem 
przyjmuje jednak deklarację konferencji 
międzyrządowej dotyczącą tego artykułu 
protokołu i w związku z tym wzywa Radę i 
Komisję, aby wspólnie z Parlamentem 
ponownie przyjęły te akty prawne w 
dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej 
w sprawach karnych, które zostały 
przyjęte przed wejściem w życie traktatu z 
Lizbony;

Or. en

Poprawka 22
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Trybunał Sprawiedliwości do 
rozważenia wszystkich możliwych 
ulepszeń trybu prejudycjalnego, które 

27. wzywa Trybunał Sprawiedliwości do 
rozważenia wszystkich możliwych 
ulepszeń trybu prejudycjalnego, które 
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polegałyby na ściślejszym zaangażowaniu 
sędziego krajowego w jego postępowanie, 
w tym większych możliwości wyjaśnienia 
wniosku oraz uczestnictwa w procedurze 
ustnej;

polegałyby na ściślejszym zaangażowaniu 
sędziego krajowego w jego postępowanie, 
również poprzez zwrócenie się do sędziego 
składającego wniosek o przedstawienie w 
postanowieniu o złożeniu wniosku 
wyczerpującego uzasadnienia wniosku, 
przy czym Trybunał Sprawiedliwości może 
zażądać uzupełnienia tych uzasadnień o 
dalsze wyjaśnienia i informacje;

Or. it

Poprawka 23
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że w zdecentralizowanym i 
dojrzałym wspólnotowym porządku 
prawnym sędziów krajowych nie należy 
marginalizować, lecz przyznać im większe 
kompetencje oraz dodatkowo wspierać ich 
w roli pierwszych sędziów prawa 
wspólnotowego; w związku z tym apeluje o 
rozważenie systemu „zielonego światła”, 
w ramach którego sędziowie krajowi 
załączaliby swoje propozycje odpowiedzi 
na pytania kierowane do Trybunału 
Sprawiedliwości, który następnie w 
określonym terminie mógłby decydować, 
czy uznać proponowany wyrok czy 
orzekać w charakterze sądu wyższej 
instancji;

skreślony

Or. it

Poprawka 24
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że w zdecentralizowanym i 
dojrzałym wspólnotowym porządku 
prawnym sędziów krajowych nie należy 
marginalizować, lecz przyznać im większe 
kompetencje oraz dodatkowo wspierać ich 
w roli pierwszych sędziów prawa 
wspólnotowego; w związku z tym apeluje o 
rozważenie systemu „zielonego światła”, 
w ramach którego sędziowie krajowi 
załączaliby swoje propozycje odpowiedzi 
na pytania kierowane do Trybunału 
Sprawiedliwości, który następnie w 
określonym terminie mógłby decydować, 
czy uznać proponowany wyrok czy 
orzekać w charakterze sądu wyższej 
instancji;

skreślony

Or. de

Poprawka 25
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
forum dla omawiania strategii i praktyk UE 
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i 
wzywa Komisję do zapewnienia jak 
największej przejrzystości dyskusji 
prowadzonych na forum, aby uzyskane 
informacje mogły być wykorzystane w 
pracach wszystkich instytucji UE i władz 
krajowych; z zadowoleniem odnotowuje 
zobowiązanie Komisji do regularnego 
przedkładania sprawozdań zarówno 
Parlamentowi, jak i Radzie; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
skoordynowania prac z odpowiednimi 
organami Rady Europy oraz chęć 
uniknięcia powielania ich wartościowych 

29. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
forum dla omawiania strategii i praktyk UE 
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i 
wzywa Komisję do zapewnienia 
przejrzystości dyskusji prowadzonych na 
forum;
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działań;

Or. de

Poprawka 26
Gabriele Stauner

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zdecydowanie popiera Komisję, jeśli 
chodzi o nacisk na systematyczne 
przedstawianie przez państwa 
członkowskie tabel korelacji określających 
sposób, w jaki dyrektywy wspólnotowe są 
wdrażane w krajowych przepisach 
prawnych; zgadza się, że tabele takie 
dostarczają wartościowych informacji, 
przy jednoczesnym minimalnym nakładzie 
kosztów i starań; uważa ponadto, że tabele 
korelacji zwiększają przejrzystość we 
wprowadzaniu w życie prawa 
wspólnotowego i dają sędziom krajowym 
oraz stronom w prowadzonych przez nich 
sprawach realną szansę sprawdzenia, czy 
za konkretnym przepisem krajowym stoi 
prawo wspólnotowe oraz upewnienia się, 
czy dokonano właściwej transpozycji, a 
jeśli tak – to w jaki sposób;

skreślony

Or. de

Poprawka 27
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla konieczność stosowania 
prostszego języka w prawodawstwie 

31. podkreśla konieczność większej 
klarowności w prawodawstwie 
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wspólnotowym oraz większej spójności 
terminologicznej między dokumentami 
prawnymi; zdecydowanie popiera 
wykorzystanie projektu „europejskie 
prawo umów” jako instrumentu lepszego 
stanowienia prawa, na przykład w obszarze 
polityki konsumenckiej;

wspólnotowym oraz większej spójności 
terminologicznej między dokumentami 
prawnymi; w szczególności popiera projekt 
wspólnych ram odniesienia w europejskim 
prawie umów jako instrument lepszego 
stanowienia prawa;

Or. fr
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