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Poprawka 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt opinii
Ustęp 2 - litera a

Projekt opinii Poprawka

a) nową wizję i główne cele do osiągnięcia 
przez UE po 2009 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 2
Ioannis Varvitsiotis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przyszły program legislacyjny 
dotyczący PWBS powinien promować 
środki w dziedzinie współpracy policyjnej i 
sądowej w sprawach cywilnych i karnych 
z uwzględnieniem wyrażonej w nowym 
traktacie zasady wzajemnego uznawania 
decyzji sądowych, co ułatwi współpracę 
ponadgraniczną między państwami 
członkowskimi i wiąże się z dążeniem do 
przyszłego europejskiego prawa karnego.

Or. en

Poprawka 3
Johannes Voggenhuber

Projekt opinii
Ustęp 4 - litera b

Projekt opinii Poprawka

(b) nawiązanie trwałych i głębszych 
kontaktów z europejskimi i krajowymi 

(b) nawiązanie trwałych i głębszych 
kontaktów między po pierwsze 
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sędziami oraz prawodawcami w sprawach 
leżących we wspólnym zakresie
kompetencji z państwami członkowskimi.

europejskimi i krajowymi prawodawcami 
oraz po drugie między europejskimi i 
krajowymi sędziami w sprawach leżących 
we wspólnym zakresie kompetencji z 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 4
Maria da Assunção Esteves

Projekt opinii
Ustęp 4 - litera b

Projekt opinii Poprawka

b) nawiązanie trwałych i głębszych 
kontaktów z europejskimi i krajowymi 
sędziami oraz prawodawcami w sprawach 
leżących we wspólnym zakresie 
kompetencji z państwami członkowskimi. 

b) nawiązanie trwałych i głębszych 
kontaktów z europejskimi i krajowymi 
prawodawcami w sprawach leżących we 
wspólnym zakresie kompetencji z 
państwami członkowskimi. 

Or. pt

Poprawka 5
Johannes Voggenhuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. Dalsza debata na temat wieloletniego 
programu dla PWBS powinna być 
prowadzona w ramach rocznej debaty, 
która powinna się skupiać na ochronie 
praw podstawowych w Unii Europejskiej, 
wdrażaniu Karty praw podstawowych oraz 
na przestrzeganiu przez państwa 
członkowskie wartości i zasad 
przewidzianych w nowym art. 6 traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE). Powinno to 
opierać się na sprawozdaniach Rady, 
Komisji i Agencji Praw Podstawowych 

6. Dalsza debata na temat wieloletniego 
programu dla PWBS powinna być 
prowadzona w ramach rocznej debaty, 
która powinna się skupiać na ochronie 
praw podstawowych w Unii Europejskiej, 
wdrażaniu Karty praw podstawowych oraz 
na przestrzeganiu przez państwa 
członkowskie wartości i zasad 
przewidzianych w nowym art. 6 traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE). Powinno to 
opierać się na sprawozdaniach Rady, 
Komisji i Agencji Praw Podstawowych 
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Unii Europejskiej (APP). Unii Europejskiej (APP). Parlament 
Europejski podziela zdanie trzech 
prezydencji Rady1 (FR,CZ,SW), że 
„ewentualna rewizja mandatu Agencji 
Praw Podstawowych powinna zostać 
przeprowadzona do 31 grudnia 2009 r.” 
oraz że taka rewizja stanowi sposobność 
do pogłębienia współpracy z Radą 
Europy, jej Sekretarzem Generalnym, 
Komisarzem Praw Człowieka oraz 
odpowiednimi komisjami zgromadzenia 
parlamentarnego.

Or. en

Poprawka 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. Bardziej ogólną kwestią będzie sposób 
wdrożenia, w odniesieniu do polityki 
związanej z PWBS, przepisów nowego 
traktatu dotyczących uprawnień 
przekazanych i wykonawczych (art. 290 i 
291 TFUE). Ogólną zasadą powinno być 
założenie, że środek, który mógłby 
wpłynąć na zakres ochrony praw 
podstawowych powinien być przyjmowany 
w systemie przekazanych uprawnień, który 
umożliwia Parlamentowi odwołanie 
decyzji.

9. Bardziej ogólną kwestią będzie sposób 
wdrożenia, w odniesieniu do polityki 
związanej z PWBS, przepisów nowego 
traktatu dotyczących uprawnień 
przekazanych i wykonawczych (art. 290 i 
291 TFUE). Bez uszczerbku dla art. 290 
TFUE, zgodnie z którym zasadnicze 
elementy takie jak ograniczenie praw 
podstawowych muszą być zastrzeżone dla 
aktu prawodawczego, ogólną zasadą 
powinno być założenie, że środek, który 
mógłby wpłynąć na zakres ochrony praw 
podstawowych powinien być przyjmowany 
w systemie przekazanych uprawnień, który 
umożliwia Parlamentowi odwołanie 
decyzji

Or. en

                                               
1 Projekt osiemnastomiesięcznego programu Rady, N° 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st10/st10093.pl08.pdf
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Poprawka 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. W okresie przejściowym Parlament 
napotka szereg zmian formalnych i 
merytorycznych nierozpatrzonych 
dotychczas aktów prawodawczych. W 
odniesieniu do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlament powinien 
utrzymać nacisk na osiągnięcie 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie zamrożenia przyjęcia 
rozpatrywanych wniosków legislacyjnych 
z trzeciego filaru dotyczących praw 
podstawowych do czasu wejścia w życie 
nowego traktatu, aby umożliwić 
kompleksową kontrolę sądową. Mogłoby 
to dotyczyć takich środków, jak 
przeredagowanie decyzji ramowej w 
sprawie terroryzmu.

11. W okresie przejściowym Parlament 
napotka szereg zmian formalnych i 
merytorycznych nierozpatrzonych 
dotychczas aktów prawodawczych. W 
odniesieniu do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlament powinien 
utrzymać nacisk na osiągnięcie 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie zamrożenia przyjęcia 
rozpatrywanych wniosków legislacyjnych 
z trzeciego filaru dotyczących praw 
podstawowych do czasu wejścia w życie 
nowego traktatu, aby umożliwić jednolitą
kontrolę sądową w całej Unii. Mogłoby to 
dotyczyć takich środków, jak 
przeredagowanie decyzji ramowej w 
sprawie terroryzmu.

Or. en

Poprawka 8
Maria da Assunção Esteves

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. W okresie przejściowym Parlament 
napotka szereg zmian formalnych i 
merytorycznych nierozpatrzonych 
dotychczas aktów prawodawczych. W 
odniesieniu do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych Parlament 

11. W okresie przejściowym Parlament 
napotka szereg zmian formalnych i 
merytorycznych nierozpatrzonych 
dotychczas aktów prawodawczych. W 
odniesieniu do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlament powinien 
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powinien utrzymać nacisk na 
osiągnięcie międzyinstytucjonalnego 
porozumienia w sprawie zamrożenia 
przyjęcia rozpatrywanych wniosków 
legislacyjnych z trzeciego filaru 
dotyczących praw podstawowych do 
czasu wejścia w życie nowego 
traktatu, aby umożliwić kompleksową 
kontrolę sądową. Mogłoby to dotyczyć 
takich środków, jak przeredagowanie 
decyzji ramowej w sprawie 
terroryzmu.

Zatem wszystkie rozpatrywane 
wnioski z trzeciego filaru, które mają 
ograniczony wpływ na prawa 
podstawowe i wolności, mogą zostać 
od razu przyjęte, np. ramowe decyzje 
dotyczące egzekwowania decyzji 
wydanych pod nieobecność, decyzje o 
umacnianiu Eurojust, decyzje o 
Europejskiej Sieci Sądowej. Wszelkie 
te kwestie mają duże znaczenie dla 
poprawy współpracy sądowej.

utrzymać nacisk na osiągnięcie 
międzyinstytucjonalnego porozumienia, 
który w sprawie rozpatrywanych 
wniosków legislacyjnych z trzeciego filaru 
powinien przewidywać utożsamienie 
procedury konsultacji w pierwszym 
czytaniu z procedurą współdecyzji, aby 
umożliwić kompleksową kontrolę sądową.

Or. pt

Poprawka 9
Maria da Assunção Esteves

Projekt opinii
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

16 a. w przypadku skorzystania przez 
państwa członkowskie z procedury 
blokowania w nagłych przypadkach 
przewidzianej w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art.
82 ust. 3 oraz art. 83 ust. 3) 
przewodniczący Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych kieruje pismo do Rady 
Europejskiej określające obecne 



PE407.857v01-00 8/9 AM\728241PL.doc

PL

stanowisko osiągnięte w wyniku 
prowadzonych przez nią debat.

Or. pt

Poprawka 10
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 17 - litera d

Projekt opinii Poprawka

d) ustanowieniem europejskiego 
prokuratora w celu usprawnienia 
Eurojustu.

skreślona

Or. en

Poprawka 11
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 17 - litera d a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) sporządzeniem zielonej księgi w 
sprawie europejskiego prawa karnego 
dotyczącego jurysdykcji, w oparciu o którą 
możliwe byłoby powołanie europejskiego 
prokuratora.

Or. en

Poprawka 12
Johannes Voggenhuber

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

17a. Parlament Europejski przyjmuje z 
zadowoleniem stwierdzenie trzech 
prezydencji, że „Środkom przymusu 
muszą towarzyszyć odpowiednie zasady 
wzmacniające prawa jednostki, bez 
względu na to czy chodzi o osobę 
podejrzaną, ofiarę czy świadka. 
Ewentualne prawa ofiar zostaną zbadane 
na podstawie przeprowadzonej przez 
Komisję oceny wdrażania decyzji ramowej 
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym. Po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego spodziewane jest 
przedłożenie przez Komisję lub państwa 
członkowskie propozycji instrumentu 
prawnego dotyczącego praw procesowych 
w postępowaniach karnych.”

Or. en
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