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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego 
mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (5953/2008),

– uwzględniając art. 245 akapit drugi traktatu WE oraz art. 160 akapit drugi traktatu 
Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0066/2008),

– uwzględniając opinię Komisji wydaną w trybie art. 245 akapit drugi traktatu WE i art. 160 
akapit drugi traktatu Euratom w sprawie wniosku dotyczącego zmian regulaminu 
Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do systemu językowego mającego 
zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania, który to wniosek złożył 
Trybunał zgodnie z art. 64 statutu Trybunału (SEC(2008)0345),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

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

1. zatwierdza projekt decyzji Rady;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.
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Projekt decyzji Rady oparty na wniosku Trybunału Sprawiedliwości dotyczy wprowadzenia 
w regulaminie Trybunału przepisu regulującego zastosowanie języków w procedurze 
ponownego rozpoznania zgodnie z art. 64 protokołu w sprawie statutu Trybunału oraz 
zgodnie z procedurą z art. 245 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
oraz z art. 160 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej.

Procedurę ponownego rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczeń wydanych 
przez Sąd Pierwszej Instancji przewidziano w art. 225 ust. 2 i 3 traktatu WE, jak również w 
art. 140 A ust. 2 i 3 traktatu Euratom, a dotyczy ona sytuacji, w których Sąd orzeka w sprawie 
skarg wniesionych przeciwko orzeczeniu izby sądowej lub w sprawie pytań prejudycjalnych 
w poszczególnych dziedzinach określonych statutem Trybunału.

Statut Trybunału przewiduje możliwość ponownego rozpoznania, jeżeli pytania prejudycjalne 
wejdą w zakres kompetencji Sądu Pierwszej Instancji. Taka możliwość jeszcze nie istnieje, 
jednak Trybunał uznał za konieczne dokonanie zmian w swoim regulaminie, żeby można było 
zastosować system językowy do nowej procedury ponownego rozpoznania.

Zmiana w regulaminie polega na dodaniu art. 123a w tytule IVa, zgodnie z którym językiem 
postępowania jest język orzeczenia Sądu w sprawie, która podlega ponownemu rozpoznaniu.

Proponowany przepis jest zatem zgodny z przepisem art. 110 regulaminu, który dotyczy 
odwołań od orzeczeń Sądu.

W związku z powyższym sprawozdawczyni akceptuje projekt decyzji Rady.
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