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Poprawka 1
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Prawnej i opinię Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6–0000/2008),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Prawnej (A6-0000/2008),

Or. de

Poprawka 2
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo dowodowe 
jest dla państw członkowskich delikatną 
dziedziną i może czasem poruszać nawet 
kwestie konstytucyjne,

skreślony

Or. de

Poprawka 3
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa) mając na uwadze, że rozporządzenie 
(WE) nr 1206/2001 nie było stosowane tak 
skutecznie, jak to mogło mieć miejsce, i że
z tego powodu konieczne było podjęcie 
dodatkowych kroków z myślą o poprawie 
współpracy sądów państw członkowskich 
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przy przeprowadzaniu dowodów
i zwiększeniu skuteczności 
rozporządzenia,

Or. de

Poprawka 4
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zasadniczo 
rozporządzenie osiągnęło swoje cele 
uproszczenia współpracy poprzez 
bezpośrednią komunikację pomiędzy 
sądami i używanie standardowych 
formularzy,

skreślony

Or. de

Poprawka 5
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja podjęła 
kroki mające na celu lepsze zaznajomienie 
prawników z rozporządzeniem, 
organizując dystrybucję 50 tys. 
egzemplarzy praktycznego przewodnika na 
przełomie lat 2006/2007 r.,

D. mając na uwadze, że Komisja na
przełomie lat 2006/2007 dokonała
w państwach członkowskich dystrybucji 
łącznie 50 tys. egzemplarzy praktycznego 
przewodnika, lecz że doszło do tego o wiele 
za późno i w związku z tym konieczne było 
podjęcie zwiększonych, dodatkowych 
kroków mających na celu lepsze 
poinformowanie stron, których ta 
procedura dotyczy, w szczególności sądów
i prawników, w kwestii rozporządzenia,

Or. de
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Poprawka 6
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że większość państw 
członkowskich nie dysponuje jeszcze
środkami technicznymi umożliwiającymi 
wideokonferencje, a Komisja odnotowuje, 
że nowoczesne środki przekazu informacji 
są „wciąż raczej rzadko używane”,

F. mając na uwadze, że jedynie kilka
państw członkowskich dysponuje już
środkami technicznymi umożliwiającymi 
wideokonferencje, zatem technika ta nie 
jest dostatecznie wykorzystywana oraz że 
państwa członkowskie w niedostatecznym 
stopniu wspierają nowoczesne techniki 
łączności, zaś Komisja nie zgłasza 
żadnych konkretnych propozycji poprawy 
tego stanu rzeczy, 

Or. de

Poprawka 7
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z opinią Komisji, że w świetle 
jej sprawozdania nie ma potrzeby 
wprowadzenia poprawek do obecnego 
rozporządzenia;

skreślony

Or. de

Poprawka 8
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a) krytykuje opóźnienie w przedstawieniu 
wyższej wspomnianego sprawozdania 
Komisji, które zgodnie z art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 miało 
zostać przedstawione do 1 stycznia 
2007 r., w rzeczywistości jednak zastało 
przełożone w dniu 5 grudnia 2007 r.;

Or. de

Poprawka 9
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że zarówno fakt, iż większość
państw członkowskich nie dysponuje 
jeszcze środkami technicznymi 
umożliwiającymi wideokonferencje, jak
i wniosek Komisji, że nowoczesne środki 
przekazu informacji są „wciąż raczej 
rzadko używane” potwierdzają sensowność 
planów na rzecz europejskiej strategii
w dziedzinie e-sprawiedliwości, 
zalecanych ostatnio przez Komisję Prawną 
Parlamentu oraz ponagla państwa 
członkowskie do zainwestowania 
większych środków celem zainstalowania 
nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych
w sądach i przeszkolenia sędziów
w zakresie ich używania;

5. uważa, że zarówno fakt, iż wiele państw 
członkowskich nie dysponuje jeszcze 
środkami technicznymi umożliwiającymi 
wideokonferencje, jak i wniosek Komisji, 
że nowoczesne środki przekazu informacji 
są „wciąż raczej rzadko używane”
potwierdzają sensowność planów na rzecz 
europejskiej strategii w dziedzinie e-
sprawiedliwości, zalecanych ostatnio przez 
Komisję Prawną Parlamentu oraz ponagla 
państwa członkowskie do zainwestowania 
większych środków celem zainstalowania 
nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych
w sądach i przeszkolenia sędziów
w zakresie ich używania, a także wzywa 
Komisję do przedstawienia konkretnych 
propozycji poprawy tego stanu;

Or. de
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Poprawka 10
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że zarówno fakt, iż większość 
państw członkowskich nie dysponuje 
jeszcze środkami technicznymi 
umożliwiającymi wideokonferencje, jak
i wniosek Komisji, że nowoczesne środki 
przekazu informacji są „wciąż raczej 
rzadko używane” potwierdzają sensowność 
planów na rzecz europejskiej strategii
w dziedzinie e-sprawiedliwości, 
zalecanych ostatnio przez Komisję Prawną 
Parlamentu oraz ponagla państwa 
członkowskie do zainwestowania 
większych środków celem zainstalowania 
nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych
w sądach i przeszkolenia sędziów
w zakresie ich używania;

5. uważa, że zarówno fakt, iż większość 
państw członkowskich nie dysponuje 
jeszcze środkami technicznymi 
umożliwiającymi wideokonferencje, jak
i wniosek Komisji, że nowoczesne środki 
przekazu informacji są „wciąż raczej 
rzadko używane” potwierdzają sensowność 
planów na rzecz europejskiej strategii
w dziedzinie e-sprawiedliwości, 
zalecanych ostatnio przez Komisję Prawną 
Parlamentu oraz ponagla państwa 
członkowskie do zainwestowania 
większych środków celem zainstalowania 
nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych
w sądach i przeszkolenia sędziów
w zakresie ich używania; uważa, że należy 
jak najszybciej udostępnić pomoc
i wsparcie finansowe Unii Europejskiej na 
odpowiednim poziomie; 

Or. ro

Poprawka 11
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. odnotowuje z obawą stwierdzenie 
Komisji dotyczące faktu, że ograniczony 
do 90 dni okres, w którym należy wykonać 
wniosek o przeprowadzenie dowodów, 
ustalony w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 
jest przekraczany w „wielu przypadkach” 
oraz, że „w niektórych przypadkach 
potrzeba nawet ponad pół roku”; gratuluje 

7. odnotowuje z obawą stwierdzenie 
Komisji dotyczące faktu, że ograniczony 
do 90 dni okres, w którym należy wykonać 
wniosek o przeprowadzenie dowodów, 
ustalony w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 
jest przekraczany w „wielu przypadkach” 
oraz, że „w niektórych przypadkach 
potrzeba nawet ponad pół roku”; wzywa 
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nowym państwom członkowskim tego, że 
na ogół spełniają ten wymóg i uważa, że 
najlepszym sposobem zapewnienia 
poszanowania 90 dniowego okresu,
w którym należy wykonać wniosek, jest 
promowanie przez ministrów spraw 
zagranicznych dystrybucji kolejnych 
praktycznych przewodników, uzupełniając 
dystrybucję 50 tys. egzemplarzy na 
przełomie 2006 i 2007 r., oraz 
organizowanie szkoleń i pokazów nowych 
technologii przy jednoczesnym bliskim 
nadzorowaniu stosowania rozporządzenia
w swoich jurysdykcjach i zapewnianiu 
pomocy sądom, które mogłyby jej 
potrzebować;

Komisję, aby możliwie najszybciej 
przedłożyła konkretne propozycje działań 
mających na celu rozwiązanie tego 
problemu, przy jednoczesnym rozważeniu 
możliwości wskazania organu 
zajmującego się rozpatrywaniem skarg 
lub osoby kontaktowej w ramach sieci 
sądowniczej;

Or. de

Poprawka 12
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do udzielenia 
praktycznego wsparcia, między innymi
w kontekście strategii w dziedzinie e-
sprawiedliwości, działaniom, które - jak 
sama przyznaje - , są konieczne do 
realizacji rzeczywistego potencjału 
rozporządzenia w zakresie poprawy 
funkcjonowania cywilnego wymiaru 
sprawiedliwości z punktu widzenia 
obywateli, przedsiębiorstw, prawników
i sędziów;

8. krytykuje wynikające ze sprawozdania 
Komisji twierdzenie, że w wyniku 
rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 
uzyskano kompleksową poprawę
w zakresie przeprowadzania dowodów, co 
oddaje fałszywy obraz sytuacji; wzywa
zatem Komisję do dołożenia wszelkich 
starań, między innymi w kontekście 
strategii w dziedzinie e-sprawiedliwości,
aby doprowadzić do realizacji 
rzeczywistego potencjału rozporządzenia
w zakresie poprawy funkcjonowania 
cywilnego wymiaru sprawiedliwości
z punktu widzenia obywateli, 
przedsiębiorstw, prawników i sędziów;

Or. de
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