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Poprawka 1
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża swoje zaniepokojenie stale 
rosnącą ilością przypadków uchybień 
zobowiązaniom państw członkowskich w 
postaci spóźnionej transpozycji, biorąc pod 
uwagę fakt, że liczba 763 rozpoczętych w 
2011 r. postępowań w sprawach takich 
uchybień oznacza wzrost ich ilości o 60% 
względem danych z poprzedniego roku;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 2
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że Komisja zgłosiła 
Trybunałowi pierwszy przypadek 
uchybienia zobowiązaniom w postaci 
spóźnionej transpozycji z wnioskiem o 
nałożenie sankcji finansowych na mocy 
art. 260 ust. 3 TFUE pod koniec 2011 
roku;

Or. en

Poprawka 3
Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie platformy EU Pilot
stanowiącej pewien sposób rozwiązania 
istniejących problemów i drogę 
umożliwiającą terminowe rozwiązywanie 
kwestii potencjalnych przypadków 
uchybień zobowiązaniom państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
dalszego rozwoju i usprawniania jej 
działania;

4. jest zdania, że należy poprawić 
przejrzystość względem skarżących przy 
wprowadzaniu platformy EU Pilot;
domaga się udostępnienia bazy danych, 
w której gromadzone są wszystkie skargi, 
tak by umożliwić Parlamentowi 
realizowanie zadań w dziedzinie kontroli 
Komisji jako strażniczki traktatów;

Or. en

Poprawka 4
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że petycja stanowi właściwy 
dla obywateli, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw 
instrument, za pomocą którego mogą
zgłaszać przypadki braku zgodności z 
prawem UE na różnych poziomach władz 
państw członkowskich; wzywa Komisję do 
zapewnienia przejrzystości toczących się 
postępowań w sprawie uchybień 
zobowiązaniom państw członkowskich 
poprzez informowanie obywateli w 
terminowy i właściwy sposób o działaniach 
podejmowanych w odpowiedzi na ich 
wniosek;

6. zaznacza, że obywatele, organizacje
społeczeństwa obywatelskiego i
przedsiębiorstwa mogą składać Komisji 
skargi dotyczące nieprzestrzegania prawa
UE na różnych poziomach władz państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
zapewnienia przejrzystości toczących się 
postępowań w sprawie uchybień 
zobowiązaniom państw członkowskich 
poprzez informowanie obywateli w 
terminowy i właściwy sposób o działaniach 
podejmowanych w odpowiedzi na ich 
wniosek;

Or. en


