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Poprawka 1
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając trwające negocjacje 
w sprawie przeglądu porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
20 listopada 2002 r. między Parlamentem 
Europejskim a Radą dotyczące dostępu 
Parlamentu Europejskiego do 
newralgicznych informacji Rady z zakresu 
polityki bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 
298 z 30.11.2002, s. 1),

Or. en

Poprawka 2
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli 
i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu 
traktatu lizbońskiego,

Or. en

Poprawka 3
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że należy zapewnić 
pełne wykorzystanie pogłębienia 

skreślony
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demokratycznej legitymacji Unii 
Europejskiej przewidzianego w Traktacie 
z Lizbony, w ramach procedury 
prowadzącej do wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej i powołania Komisji 
Europejskiej, nadając tym samym nowy 
polityczny wymiar wyborom europejskim 
poprzez wyznaczenie kandydatów na ten 
urząd przez europejskie partie polityczne 
i angażując ponownie obywateli, dając im 
również możliwość oddania głosu na 
wybraną osobę;

(Niniejszy fragment lepiej pasuje do części 
głównej. Należy go przenieść z sekcji 
motywów do któregoś z ustępów.)

Or. en

Poprawka 4
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że należy zapewnić 
pełne wykorzystanie pogłębienia
demokratycznej legitymacji Unii 
Europejskiej przewidzianego w Traktacie 
z Lizbony, w ramach procedury 
prowadzącej do wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej i powołania Komisji 
Europejskiej, nadając tym samym nowy 
polityczny wymiar wyborom europejskim 
poprzez wyznaczenie kandydatów na ten 
urząd przez europejskie partie polityczne
i angażując ponownie obywateli, dając im 
również możliwość oddania głosu na 
wybraną osobę;

A. mając na uwadze, że związana 
z Traktatem z Lizbony perspektywa 
rozwiązania problemu braku 
demokratycznej legitymacji Unii 
Europejskiej dotychczas nie doczekała się
realizacji, a proponowana procedura 
prowadząca do wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej nie oferuje dalszej 
wiarygodności projektowi europejskiemu; 
uważa, że wyznaczenie kandydatów na ten 
urząd przez europejskie partie polityczne 
nie będzie miało żadnego istotnego 
wpływu na zaangażowanie obywateli
w wybory europejskie, które w dalszym 
ciągu będą rozgrywane na szczeblu 
krajowym z uwzględnieniem krajowych 
priorytetów;

Or. en
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Poprawka 5
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że należy zapewnić 
pełne wykorzystanie pogłębienia 
demokratycznej legitymacji Unii 
Europejskiej przewidzianego w Traktacie 
z Lizbony, w ramach procedury 
prowadzącej do wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej i powołania Komisji 
Europejskiej, nadając tym samym nowy 
polityczny wymiar wyborom europejskim 
poprzez wyznaczenie kandydatów na ten 
urząd przez europejskie partie polityczne 
i angażując ponownie obywateli, dając im 
również możliwość oddania głosu na 
wybraną osobę;

A. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
pogłębia demokratyczną legitymację Unii 
Europejskiej poprzez wzmocnienie roli 
Parlamentu Europejskiego w ramach 
procedury prowadzącej do wyboru 
przewodniczącego Komisji Europejskiej 
i powołania Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 6
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że PPE nie poprze 
żadnego kandydata do dnia 7 marca 
2014 r., że PSE poparła jedyną 
kandydaturę przedstawioną członkom ich 
delegacji oraz że partia ALDE podobnie 
odrzuciła przeciwne poglądy poprzez 
opowiedzenie się za jednym kandydatem 
wybranym zgodnie z wcześniej 
przeprowadzonym wśród swoich członków 
głosowaniem;

Or. en
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Poprawka 7
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Traktat stanowi, 
iż Rada Europejska powinna brać pod 
uwagę wybory do Parlamentu 
Europejskiego podczas przedstawiania 
kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji i powinna 
przeprowadzić w tej sprawie konsultacje 
z nowym Parlamentem;

Or. en

Poprawka 8
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie 
z przewidzianą w Traktacie z Lizbony 
nową procedurą dotyczącą wyboru 
przewodniczącego Komisji Europejskiej 
Parlament wybiera przewodniczącego 
Komisji Europejskiej większością głosów 
zasiadających w nim posłów;

Or. en

Poprawka 9
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w Deklaracji 11 
dotyczącej art. 17 ust. 6 i 7 Traktatu o 
Unii Europejskiej wzywa się Parlament 
Europejski i Radę Europejską do 
określenia na mocy wspólnego 
porozumienia ustaleń dotyczących 
konsultacji, o których mowa w art. 17 ust. 
7 TUE, oraz do zagwarantowania 
sprawnego przebiegu procesu 
prowadzącego do wyboru 
przewodniczącego Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 10
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że każda 
z głównych europejskich partii 
politycznych jest w trakcie wyznaczania 
swojego własnego kandydata na 
stanowisko przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 11
Jo Leinen, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Rada 
Europejska musi brać pod uwagę wynik 
wyborów europejskich oraz przeprowadzić 
odpowiednie konsultacje z Parlamentem 



PE527.972v01-00 8/59 AM\1016465PL.doc

PL

Europejskim, zanim przedstawi mu 
kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 12
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wybrany
przewodniczący nowej Komisji powinien 
w pełni wykorzystać prerogatywy nadane 
mu w Traktacie z Lizbony i poczynić 
wszelkie stosowne kroki, aby zapewnić 
skuteczne funkcjonowanie następnej 
Komisji pomimo jej wielkości, która, 
w wyniku decyzji Rady Europejskiej, nie 
zostanie ograniczona, tak jak zakładano 
w Traktacie z Lizbony;

B. mając na uwadze, że przewodniczący 
nowej Komisji powinien poczynić 
wszelkie stosowne kroki, aby zapewnić 
skuteczne funkcjonowanie następnej 
Komisji pomimo jej wielkości, która, 
w wyniku decyzji Rady Europejskiej, nie 
zostanie ograniczona, tak jak zakładano 
w Traktacie z Lizbony;

Or. en

Poprawka 13
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozliczalność 
Komisji przed Parlamentem powinna 
zostać umocniona w ramach rocznego 
i wieloletniego programowania Unii, 
a także poprzez stworzenie symetrii między 
większością wymaganą do wyboru 
przewodniczącego Komisji a większością 
konieczną do przyjęcia wotum nieufności;

skreślony
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Or. en

Poprawka 14
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozliczalność 
Komisji przed Parlamentem powinna 
zostać umocniona w ramach rocznego 
i wieloletniego programowania Unii, 
a także poprzez stworzenie symetrii między 
większością wymaganą do wyboru 
przewodniczącego Komisji a większością 
konieczną do przyjęcia wotum nieufności;

C. mając na uwadze, że rozliczalność 
Komisji przed Parlamentem powinna 
zostać umocniona w ramach rocznego 
i wieloletniego programowania Unii;

Or. en

Poprawka 15
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy umocnić 
rolę Parlamentu jako organu 
wyznaczającego porządek obrad oraz że 
należy w pełni wdrożyć zasadę, zgodnie 
z którą w kwestiach ustawodawczych 
Parlament i Rada mają jednakowe 
uprawnienia;

D. mając na uwadze, że należy uznać rolę 
Parlamentu jako organu wyznaczającego 
porządek obrad;

Or. en

Poprawka 16
Paulo Rangel
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że art. 36 Traktatu 
o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że 
wysoki przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
(wysoki przedstawiciel) regularnie 
konsultuje się z Parlamentem 
Europejskim w zakresie głównych 
aspektów i podstawowych opcji wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony, oraz informuje Parlament 
Europejski o rozwoju tych polityk. Wysoki 
przedstawiciel czuwa nad tym, aby 
poglądy Parlamentu Europejskiego 
zostały należycie uwzględnione;

Or. en

Poprawka 17
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w sporządzonym 
po przyjęciu decyzji rady ESDZ 
oświadczeniu wysokiej przedstawiciel 
w sprawie odpowiedzialności politycznej
[1] stwierdza się, że wysoka przedstawiciel 
dokona przeglądu i, w stosownych 
przypadkach, zaproponuje dostosowanie 
obowiązujących [2] przepisów dotyczących 
dostępu posłów do PE do niejawnych 
dokumentów i informacji w dziedzinie 
polityki bezpieczeństwa i obrony;

[1] Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.

[2] Porozumienia międzyinstytucjonalne 
z dnia 20 listopada 2002 r. między 
Parlamentem Europejskim a Radą 



AM\1016465PL.doc 11/59 PE527.972v01-00

PL

dotyczące dostępu Parlamentu 
Europejskiego do newralgicznych 
informacji Rady z zakresu polityki 
bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 298 
z 30.11.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 18
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że art. 218 ust. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
Parlament Europejski jest natychmiast 
i w pełni informowany na wszystkich 
etapach procedury dotyczącej 
negocjowania i zawierania umów 
międzynarodowych oraz że przepis ten ma 
również zastosowanie do umów 
dotyczących wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 19
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla potrzebę umocnienia 
demokratycznej legitymacji, niezależności
i politycznej roli Komisji poprzez bardziej 
bezpośrednie powiązanie wyboru 
głosujących z wyborem przewodniczącego 
Komisji;

1. podkreśla potrzebę umocnienia 
demokratycznej legitymacji i niezależności 
Komisji;
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Or. en

Poprawka 20
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla potrzebę umocnienia 
demokratycznej legitymacji, niezależności 
i politycznej roli Komisji poprzez bardziej 
bezpośrednie powiązanie wyboru 
głosujących z wyborem przewodniczącego 
Komisji;

1. stwierdza, że nowa procedura, zgodnie 
z którą przewodniczący Komisji jest 
wybierany przez PE w sposób powiązany 
ze wskazaniem wyborców w wyborach 
europejskich, wzmocni legitymację 
Komisji i jej rolę polityczną, a także 
zwiększy znaczenie wyborów europejskich;

Or. en

Poprawka 21
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla potrzebę umocnienia 
demokratycznej legitymacji, niezależności 
i politycznej roli Komisji poprzez bardziej 
bezpośrednie powiązanie wyboru 
głosujących z wyborem przewodniczącego 
Komisji;

1. podkreśla potrzebę umocnienia 
demokratycznej legitymacji, niezależności 
i politycznej roli Komisji poprzez bardziej 
bezpośrednie powiązanie wyboru 
głosujących w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego z wyborem 
przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 22
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że możliwości w zakresie 
wzmocnienia demokratycznej legitymacji 
Unii Europejskiej przewidziane 
w Traktacie z Lizbony powinny zostać 
w pełni wdrożone, między innymi poprzez 
wyznaczanie kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Komisji przez 
europejskie partie polityczne, a tym 
samym poprzez powierzenie nowego 
politycznego wymiaru wyborom 
europejskim oraz dalsze powiązanie 
wyrażonego w wyborach głosu obywateli 
z wyborem przewodniczącego Komisji 
przez Parlament Europejski;

Or. en

Poprawka 23
Auke Zijlstra

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do ponownego 
rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 
możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

skreślony

Or. en

(Uzasadnienie: Propozycja dotycząca bezpośredniego wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej nie ma umocowania prawnego ze względu na brak legitymacji demokratycznej 
bezwarunkowo związanej z koncepcją obywateli UE, która jako taka nie istnieje. Propozycja 

ta jest również sprzeczna z konstytucjami kilku państw członkowskich.)
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Poprawka 24
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do ponownego 
rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 
możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 
możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

2. wzywa następny konwent do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, aby wzmocnić 
demokratyczną legitymację Komisji;

Or. en

Poprawka 26
Elmar Brok
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 

2. wzywa następnego przewodniczącego 
Komisji do rozważenia, w jaki sposób jej 
skład, rozmieszczenie sił i priorytety 
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możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

polityczne wzmocnią politykę, która jest 
bliska obywatelom;

Or. en

Poprawka 27
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 
możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

2. wzywa następny konwent do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
Komisji i jej przewodniczącego, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

Or. en

Poprawka 28
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 
możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

2. wzywa następny konwent do 
ponownego rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, aby wzmocnić 
demokratyczną legitymację Komisji za 
sprawą rzetelnej procedury powoływania 
przez Parlament;

Or. en

Poprawka 29
Zbigniew Ziobro
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa następną Komisję do ponownego 
rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, w tym 
możliwości wyborów bezpośrednich, aby 
wzmocnić demokratyczną legitymację 
Komisji;

2. wzywa następną Komisję do ponownego 
rozważenia sposobu wyboru 
przewodniczącego Komisji, aby wzmocnić 
demokratyczną legitymację Komisji;

Or. pl

Poprawka 30
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. należy poczynić ustalenia mające 
zapewnić to, aby przewodniczący Komisji 
wybierany był spośród wybranych 
w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 31
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ponownie potwierdza, że wszystkie 
europejskie partie polityczne powinny 
wyznaczyć swoich kandydatów na urząd 
przewodniczącego Komisji z dostatecznym 
wyprzedzeniem, przed wyznaczoną datą 
wyborów europejskich;

3. ubolewa nad faktem, że europejskie 
partie polityczne decydujące się na wybór
kandydatów na urząd przewodniczącego 
Komisji mogły nie wszystkie wybrać ich
z dostatecznym wyprzedzeniem, przed 
wyznaczoną datą wyborów europejskich; 
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wyraża ponadto ubolewanie, że inne 
europejskie partie polityczne zdecydowały 
się wyznaczyć swoich preferowanych 
kandydatów, a nie wyłonić ich w drodze 
wyborów;

Or. en

Poprawka 32
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. oczekuje, że kandydaci na 
przewodniczącego Komisji odegrają 
istotną rolę w europejskiej kampanii 
wyborczej, rozpowszechniając 
i propagując we wszystkich państwach 
członkowskich program polityczny ich 
europejskiej partii politycznej;

skreślony

Or. pl

Poprawka 33
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. oczekuje, że kandydaci na 
przewodniczącego Komisji odegrają
istotną rolę w europejskiej kampanii 
wyborczej, rozpowszechniając 
i propagując we wszystkich państwach 
członkowskich program polityczny ich 
europejskiej partii politycznej;

4. oczekuje, że kandydaci na 
przewodniczącego Komisji odegrają 
w europejskiej kampanii wyborczej 
znacząco mniejszą rolę niż oczekują tego 
niektórzy, ze względu na ich ograniczony 
profil we wszystkich państwach 
członkowskich oraz brak uznania 
europejskich partii politycznych na 
szczeblu krajowym;
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Or. en

Poprawka 34
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. oczekuje, że kandydaci na 
przewodniczącego Komisji odegrają 
istotną rolę w europejskiej kampanii 
wyborczej, rozpowszechniając 
i propagując we wszystkich państwach 
członkowskich program polityczny ich 
europejskiej partii politycznej;

4. oczekuje, że kandydaci na 
przewodniczącego Komisji odegrają 
istotną rolę w europejskiej kampanii 
wyborczej, rozpowszechniając 
i propagując ich program polityczny we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 35
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ponownie wzywa Radę Europejską do 
sprecyzowania, w sposób terminowy 
i przed wyborami, jak zamierza 
uwzględnić wybór obywateli europejskich 
przy wyznaczaniu przewodniczącego 
Komisji, w ramach konsultacji między 
Parlamentem a Radą Europejską zgodnie 
z Deklaracją 11 załączoną do Traktatu 
z Lizbony;

5. ponawia swój apel do Rady 
Europejskiej o uzgodnienie 
z Parlamentem ustaleń dotyczących
konsultacji, które będą poprzedzać 
nominację kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji zgodnie 
z Deklaracją 11 załączoną do Traktatu 
z Lizbony;

Or. en

Poprawka 36
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ponownie wzywa Radę Europejską do 
sprecyzowania, w sposób terminowy 
i przed wyborami, jak zamierza 
uwzględnić wybór obywateli europejskich 
przy wyznaczaniu przewodniczącego 
Komisji, w ramach konsultacji między 
Parlamentem a Radą Europejską zgodnie 
z Deklaracją 11 załączoną do Traktatu 
z Lizbony;

5. ponownie wzywa Radę Europejską do 
sprecyzowania, w sposób terminowy 
i przed wyborami, w jaki sposób uwzględni 
wybory do Parlamentu Europejskiego 
w swojej propozycji kandydata na 
stanowisko przewodniczącego Komisji, 
w ramach konsultacji między Parlamentem 
a Radą Europejską zgodnie z Deklaracją 11 
załączoną do Traktatu z Lizbony;

Or. fr

Poprawka 37
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Radę Europejską do wdrożenia 
Deklaracji 11 dotyczącej art. 17 ust. 6 i 7 
Traktatu o Unii Europejskiej poprzez 
określenie wspólnego porozumienia 
z Parlamentem Europejskim w zakresie 
ustaleń dotyczących konsultacji, o których 
mowa w art. 17 ust. 7 TUE, oraz poprzez 
zagwarantowanie sprawnego przebiegu 
procesu prowadzącego do wyboru 
przewodniczącego Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 38
Auke Zijlstra

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. domaga się, aby niektórzy członkowie 
następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. domaga się, aby niektórzy członkowie
następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

6. domaga się, aby państwa członkowskie 
wybierały możliwie najlepszych 
kandydatów do pełnienia funkcji 
członków następnej Komisji niezależnie od 
tego, czy są oni nowo wybranymi posłami 
do Parlamentu Europejskiego; sugeruje 
ponadto, aby jedynym kryterium 
stosowanym podczas wybierania 
przyszłych komisarzy były elementy 
merytoryczne, a nie jakiekolwiek inne 
nieistotne czynniki;

Or. en

Poprawka 40
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. domaga się, aby niektórzy członkowie 6. domaga się, aby niektórzy członkowie 
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następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 41
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. domaga się, aby niektórzy członkowie
następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

6. domaga się, aby możliwie największa 
liczba członków następnej Komisji została 
wybrana spośród posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 42
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. domaga się, aby niektórzy członkowie 
następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 

6. jest zdania, że niektórzy członkowie 
następnej Komisji powinni zostać wybrani 
spośród wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
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funkcję członków Komisji Europejskiej; funkcję członków Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 43
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. domaga się, aby niektórzy członkowie 
następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

6. domaga się, aby niektórzy członkowie 
następnej Komisji zostali wybrani spośród 
nowo wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa rządy państw 
członkowskich do należytego 
uwzględnienia głosów swoich obywateli 
przy proponowaniu osób mających pełnić 
funkcję członków Komisji Europejskiej;

zachęca państwa członkowskie do 
stosowania bardziej przejrzystego procesu 
mianowania kandydatów na stanowisko 
komisarza poprzez zwiększenie roli 
parlamentów narodowych;

Or. en

Poprawka 44
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 

skreślony
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europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; wzywa 
nowo wybranego przewodniczącego 
Komisji, aby domagał się od rządów 
państw członkowskich przedstawienia 
takiej listy kandydatów na stanowisko 
komisarza, co pozwoli mu przedstawić 
zrównoważony pod względem płci skład 
Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 45
Tadeusz Ross, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka, József Szájer, Manfred Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; wzywa 
nowo wybranego przewodniczącego 
Komisji, aby domagał się od rządów 
państw członkowskich przedstawienia 
takiej listy kandydatów na stanowisko 
komisarza, co pozwoli mu przedstawić 
zrównoważony pod względem płci skład 
Komisji Europejskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; wzywa
nowo wybranego przewodniczącego
Komisji, aby domagał się od rządów 
państw członkowskich przedstawienia 
takiej listy kandydatów na stanowisko 
komisarza, co pozwoli mu przedstawić 
zrównoważony pod względem płci skład 
Komisji Europejskiej;

7. proponuje, aby nowo wybrany 
przewodniczący Komisji domagał się od 
rządów państw członkowskich 
przedstawienia takich kandydatów na 
stanowisko komisarza, co pozwoli mu 
przedstawić zrównoważony pod względem 
płci skład Komisji Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 47
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy;
wzywa nowo wybranego 

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji, aby domagał 
się od rządów państw członkowskich 
przedstawienia takiej listy kandydatów na 
stanowisko komisarza, co pozwoli mu 
przedstawić zrównoważony pod względem 
płci skład Komisji Europejskiej;
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przewodniczącego Komisji, aby domagał 
się od rządów państw członkowskich 
przedstawienia takiej listy kandydatów na 
stanowisko komisarza, co pozwoli mu 
przedstawić zrównoważony pod względem 
płci skład Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 48
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; 
wzywa nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji, aby domagał 
się od rządów państw członkowskich 
przedstawienia takiej listy kandydatów na 
stanowisko komisarza, co pozwoli mu 
przedstawić zrównoważony pod względem 
płci skład Komisji Europejskiej;

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich do przedstawienia
zrównoważonych pod względem płci 
kandydatur, uwzględniając wyniki 
wyborów do Parlamentu Europejskiego; 
wzywa nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji, aby dobierał 
jej członków w sposób zrównoważony pod 
względem płci;

Or. en

Poprawka 49
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; 
wzywa nowo wybranego
przewodniczącego Komisji, aby domagał 
się od rządów państw członkowskich 
przedstawienia takiej listy kandydatów na 
stanowisko komisarza, co pozwoli mu 
przedstawić zrównoważony pod względem 
płci skład Komisji Europejskiej;

7. wyraża opinię, że przewodniczący elekt
Komisji powinien działać w sposób 
bardziej autonomiczny w procesie wyboru 
innych członków Komisji; wzywa rządy 
państw członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę trzech kandydatów na 
stanowisko komisarza europejskiego, co 
pozwoli przewodniczącemu elektowi
wybrać jednego z kandydatów z takiej 
listy; wzywa przewodniczącego elekta, aby 
domagał się od rządów państw 
członkowskich przedstawienia takiej listy 
kandydatów na stanowisko komisarza, co 
pozwoli mu przedstawić zrównoważony 
pod względem płci skład kolegium oraz 
umożliwi mu odrzucenie każdego
kandydata, który nie wykaże się ogólnymi 
kwalifikacjami, zaangażowaniem na rzecz 
projektu europejskiego lub 
nieposzlakowaną niezawisłością;

Or. en

Poprawka 50
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował listę co najmniej trzech 
kandydatów na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; wzywa
nowo wybranego przewodniczącego 

7. wyraża opinię, że wybrany 
przewodniczący Komisji powinien działać 
w sposób bardziej autonomiczny 
w procesie wyboru innych członków 
Komisji; wzywa rządy państw 
członkowskich, aby każdy z nich 
zaproponował więcej niż jednego 
kandydata na stanowisko komisarza 
europejskiego, co pozwoli powołanemu 
przewodniczącemu Komisji wybrać 
jednego z kandydatów z takiej listy; 
apeluje do nowo wybranego 
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Komisji, aby domagał się od rządów 
państw członkowskich przedstawienia 
takiej listy kandydatów na stanowisko 
komisarza, co pozwoli mu przedstawić 
zrównoważony pod względem płci skład 
Komisji Europejskiej;

przewodniczącego Komisji, aby 
zagwarantował przestrzeganie parytetu 
płci w odniesieniu do składu przyszłej 
Komisji Europejskiej, również poprzez 
domaganie się od rządów państw 
członkowskich przedstawienia takiej listy 
kandydatów na stanowisko komisarza, 
która pozwoli zachować równowagę pod 
względem płci;

Or. en

Poprawka 51
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stoi na stanowisku, że w wyniku 
politycznego porozumienia osiągniętego
na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. oraz
w następstwie decyzji Rady Europejskiej 
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby 
członków Komisji Europejskiej należy 
przewidzieć dodatkowe środki służące 
bardziej efektywnemu funkcjonowaniu 
Komisji, bez uszczerbku dla prawa 
wyznaczenia jednego komisarza z każdego 
państwa członkowskiego;

8. stoi na stanowisku, że polityczne 
porozumienie osiągnięte na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w dniach 11 
i 12 grudnia 2013 r. w następstwie decyzji 
Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie liczby członków Komisji 
Europejskiej nie umożliwia efektywnego 
funkcjonowania Komisji;

Or. en

Poprawka 52
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stoi na stanowisku, że w wyniku 8. stoi na stanowisku, że w wyniku 
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politycznego porozumienia osiągniętego na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
11 i 12 grudnia 2013 r. oraz w następstwie 
decyzji Rady Europejskiej z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie liczby członków Komisji 
Europejskiej należy przewidzieć 
dodatkowe środki służące bardziej 
efektywnemu funkcjonowaniu Komisji, 
bez uszczerbku dla prawa wyznaczenia 
jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

politycznego porozumienia osiągniętego na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
11 i 12 grudnia 2013 r. oraz w następstwie 
decyzji Rady Europejskiej z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie liczby członków Komisji 
Europejskiej należy przewidzieć 
dodatkowe środki służące bardziej 
efektywnemu funkcjonowaniu Komisji,
w tym mianowanie komisarzy bez teki, bez 
uszczerbku dla prawa wyznaczenia 
jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 53
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stoi na stanowisku, że w wyniku 
politycznego porozumienia osiągniętego na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
11 i 12 grudnia 2013 r. oraz w następstwie 
decyzji Rady Europejskiej z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie liczby członków Komisji 
Europejskiej należy przewidzieć 
dodatkowe środki służące bardziej 
efektywnemu funkcjonowaniu Komisji, 
bez uszczerbku dla prawa wyznaczenia 
jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

8. stoi na stanowisku, że w wyniku 
politycznego porozumienia osiągniętego na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
11 i 12 grudnia 2013 r. oraz w następstwie 
decyzji Rady Europejskiej z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie liczby członków Komisji 
Europejskiej należy przewidzieć 
dodatkowe środki służące bardziej 
efektywnemu funkcjonowaniu Komisji, 
bez uszczerbku dla prawa wyznaczenia 
jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

zwraca się do Rady o ograniczenie liczby 
komisarzy do 15; państwa członkowskie 
będą na zmianę obsadzać te stanowiska 
w porządku alfabetycznym;

Or. en

Poprawka 54
Andrew Duff
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 
reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

skreślony

Or. en

Poprawka 55
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 

skreślony
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reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 56
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 
reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów jedno z rozwiązań, które ma 
zostać przyjęte, może obejmować 
ustanowienie szeregu zespołów w ramach 
Komisji, przy czym kilku komisarzy byłoby 
częścią takiej struktury, której 
przewodniczyłby inny dla każdego zespołu 
wiceprzewodniczący Komisji, co zapewni 
względną stabilność liczby i zakresu tek 
o najwyższym priorytecie politycznym, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję;

Or. en

Poprawka 57
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
systemu wiceprzewodniczących Komisji
odpowiedzialnych za główne zespoły 
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stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 
reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

tematyczne i mających uprawnienia do 
koordynowania prac Komisji 
w odnośnych obszarach;

Or. en

Poprawka 58
Tadeusz Ross, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka, József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 
reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów skład Komisji Europejskiej 
musi zapewniać stabilność liczby i zakresu 
tek, a równocześnie gwarantować 
wyważone reprezentowanie specyfiki 
i interesów wszystkich państw 
członkowskich w celu nadania procesowi 
podejmowania decyzji przez Komisję 
wyważonego charakteru;

Or. en

Poprawka 59
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 
reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

9. uważa, że należy w pełni wdrożyć art. 
17 ust. 5 TUE, który stanowi, iż liczba 
komisarzy odpowiada dwóm trzecim liczby 
państw członkowskich, oraz art. 244 
TFUE dotyczący systemu rotacji 
komisarzy, i wzywa w związku z tym do 
dokonania przeglądu decyzji Rady 
Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. 
w celu zniesienia zasady, w myśl której na 
jedno państwo członkowskie przypada 
jeden komisarz;

Or. en

Poprawka 60
Elmar Brok
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 

9. uważa, że na mocy obowiązujących 
Traktatów rozwiązanie, które ma zostać 
przyjęte, może obejmować ustanowienie 
rotacyjnego systemu komisarzy z teką 
i komisarzy bez teki, co zapewni względną 
stabilność liczby i zakresu tek, 
a równocześnie zagwarantuje wyważone 
reprezentowanie specyfiki i interesów 
wszystkich państw członkowskich 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Komisję; uważa, że w tym kontekście 
komisarze bez teki powinni w pełni 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji i mogliby pełnić funkcje 
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reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim;

reprezentacyjne w imieniu Komisji na 
szczeblu europejskim; przewodniczący 
powinien korzystać z przysługującego mu 
prawa do dokonywania przetasowań 
między komisarzami z tekami 
i komisarzami bez tek;

Or. en

Poprawka 61
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa następny konwent do 
ponownego podjęcia tematu liczby 
członków Komisji;

Or. en

Poprawka 62
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zgodnie z ust. 2 
porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską 
kandydat na przewodniczącego Komisji, 
po mianowaniu przez Radę Europejską, 
powinien zostać wezwany do 
przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu założeń politycznych 
dotyczących swojego mandatu, zaś po jego 
wystąpieniu powinna nastąpić szeroko 
zakrojona wymiana opinii, zanim 
Parlament zatwierdzi kandydata 
proponowanego na przewodniczącego 

10. podkreśla, że zgodnie z ust. 2 
porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską 
kandydat na przewodniczącego Komisji, 
po mianowaniu przez Radę Europejską, 
powinien zostać wezwany do 
przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu założeń politycznych 
dotyczących swojego mandatu, zaś po jego 
wystąpieniu powinna nastąpić szeroko 
zakrojona wymiana opinii, w tym 
określenie tek następnego kolegium 
komisarzy, zanim Parlament zatwierdzi 
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Komisji; kandydata proponowanego na 
przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 63
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego, przy czym 
obowiązkowo musi to być konstruktywne 
wotum nieufności, czyli związane 
z wyborem nowego przewodniczącego;

Or. en

Poprawka 64
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona;

Or. fr
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Poprawka 65
Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów konwent powinien podjąć 
dyskusję na temat większości wymaganej 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji oraz 
sposobu obniżenia poziomu tej większości 
bez narażania na szwank należytego 
funkcjonowania instytucji;

Or. en

Poprawka 66
Jo Leinen, David Martin, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów konwent powinien podjąć 
dyskusję na temat większości wymaganej 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji oraz 
sposobu obniżenia poziomu tej większości 
bez narażania na szwank należytego 
funkcjonowania instytucji. Należy 
w związku z tym przeanalizować 
możliwość wprowadzenia konstruktywnej 
procedury odwoławczej;

Or. en

Poprawka 67
Andrew Duff
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać uproszczona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. uważa, że przy okazji przyszłej rewizji 
Traktatów większość wymagana obecnie 
na podstawie art. 234 TFUE do przyjęcia 
wotum nieufności wobec Komisji powinna 
zostać obniżona w taki sposób, aby 
wystarczyła większość głosów posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 68
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że pomimo zbiorowej 
odpowiedzialności kolegium za działania 
Komisji poszczególni komisarze mogą być 
pociągnięci do odpowiedzialności za 
działania podejmowane przez podległe im 
dyrekcje generalne;

Or. en

Poprawka 69
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że nacisk na skuteczność nie 
musi oznaczać gorszej jakości 
prawodawstwa lub rezygnacji Parlamentu 
z własnych celów;

14. podkreśla, że nacisk na skuteczność nie 
musi oznaczać gorszej jakości 
prawodawstwa lub rezygnacji Parlamentu 
z własnych celów; uważa, że – przeciwnie 
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– środki mające promować wydajność 
i skuteczność powinny przekładać się na 
takie prawodawstwo, które jest należycie 
przemyślane i odpowiada na wyraźnie 
zidentyfikowane potrzeby, zapewniając 
widoczną europejską wartość dodaną 
i poszanowanie zasady pomocniczości;

Or. en

Poprawka 70
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że nacisk na skuteczność nie 
musi oznaczać gorszej jakości 
prawodawstwa lub rezygnacji Parlamentu 
z własnych celów;

14. podkreśla, że nacisk na skuteczność nie 
musi oznaczać gorszej jakości 
prawodawstwa lub rezygnacji Parlamentu 
z własnych celów; nacisk na skuteczność 
musi być połączony z utrzymaniem 
odpowiedniego poziomu prawodawstwa 
przy zachowaniu katalogu celów własnych 
Parlamentu;

Or. pl

Poprawka 71
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że wyzwanie dotyczące
przejrzystości jest nieustannie obecne 
i wspólne dla wszystkich instytucji, 
również w odniesieniu do porozumień 
w pierwszym czytaniu; zauważa, że 
Parlament próbował odpowiedzieć na to 
wyzwanie, przyjmując nowe art. 70 i 70a 

15. dostrzega wyzwanie w zakresie 
zwiększenia przejrzystości porozumień 
w pierwszym czytaniu; zauważa, że 
Parlament odpowiedział na to wyzwanie, 
przyjmując nowe art. 70 i 70a Regulaminu;
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Regulaminu;

Or. en

Poprawka 72
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że wyzwanie dotyczące 
przejrzystości jest nieustannie obecne 
i wspólne dla wszystkich instytucji, 
również w odniesieniu do porozumień 
w pierwszym czytaniu; zauważa, że 
Parlament próbował odpowiedzieć na to 
wyzwanie, przyjmując nowe art. 70 i 70a 
Regulaminu;

15. podkreśla, że wyzwanie dotyczące 
przejrzystości jest nieustannie obecne 
i wspólne dla wszystkich instytucji, 
zwłaszcza w odniesieniu do porozumień 
w pierwszym czytaniu; zauważa, że 
Parlament próbował odpowiedzieć na to 
wyzwanie, przyjmując nowe art. 70 i 70a 
Regulaminu;

Or. en

Poprawka 73
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża zaniepokojenie wciąż 
istniejącymi problemami ze stosowaniem 
zwykłej procedury ustawodawczej, 
zwłaszcza w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) i wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb), a także 
w dostosowywaniu aktów dawnego 
trzeciego filaru do hierarchii norm Traktatu 
z Lizbony, a ogólnie w odniesieniu do 
nieustannej „asymetrii” dotyczącej 
przejrzystości zaangażowania Komisji 
w prace przygotowawcze dwóch członów 
władzy ustawodawczej; w tym kontekście 

16. wyraża zaniepokojenie wciąż 
istniejącymi problemami ze stosowaniem 
zwykłej procedury ustawodawczej, 
zwłaszcza w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR), wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb) oraz przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości (program sztokholmski), 
a także w dostosowywaniu aktów dawnego 
trzeciego filaru do hierarchii norm Traktatu 
z Lizbony, a ogólnie w odniesieniu do 
nieustannej „asymetrii” dotyczącej 
przejrzystości zaangażowania Komisji 
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podkreśla znaczenie dostosowania metod 
pracy Rady w taki sposób, aby umożliwić 
przedstawicielom Parlamentu udział 
w niektórych posiedzeniach w należycie 
uzasadnionych przypadkach i zgodnie 
z zasadą wzajemnej szczerej współpracy 
między instytucjami;

w prace przygotowawcze dwóch członów 
władzy ustawodawczej; w tym kontekście 
podkreśla znaczenie dostosowania metod 
pracy Rady w taki sposób, aby umożliwić 
przedstawicielom Parlamentu udział 
w niektórych posiedzeniach w należycie 
uzasadnionych przypadkach i zgodnie 
z zasadą wzajemnej szczerej współpracy 
między instytucjami;

Or. en

Poprawka 74
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. ubolewa, że chociaż Komisja 
formalnie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, odpowiadając w ciągu 
3 miesięcy na wnioski Parlamentu 
dotyczące inicjatyw ustawodawczych, nie 
zawsze proponowała rzeczywiste 
i merytoryczne działania następcze;

skreślony

Or. en

Poprawka 75
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. ubolewa z powodu braku 
przejrzystości Komisji w stosunku do 
Parlamentu, kiedy działa ona 
w charakterze członka trojki oraz nalega 
na zwiększenie jej rozliczalności w tym 
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względzie;

Or. en

Poprawka 76
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wnosi, aby przy następnej rewizji 
Traktatów w pełni uznać prawo 
Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej 
poprzez nałożenie na Komisję obowiązku 
podejmowania działań następczych 
w stosunku do wszystkich żądań 
dotyczących wniosków ustawodawczych 
składanych przez Parlament na mocy art. 
225 TFUE;

skreślony

Or. en

Poprawka 77
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wnosi, aby przy następnej rewizji 
Traktatów w pełni uznać prawo 
Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej 
poprzez nałożenie na Komisję obowiązku 
podejmowania działań następczych 
w stosunku do wszystkich żądań 
dotyczących wniosków ustawodawczych 
składanych przez Parlament na mocy art. 
225 TFUE;

20. wzywa następny konwent do 
przyznania Parlamentowi i Radzie prawa 
do inicjatywy ustawodawczej w przypadku 
gdy Komisja zdecyduje 
o niepodejmowaniu działań następczych 
w stosunku do oficjalnego żądania 
dotyczącego wniosku ustawodawczego 
składanego na mocy art. 225 TFUE;

Or. en
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Poprawka 78
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wnosi, aby przy następnej rewizji 
Traktatów w pełni uznać prawo Parlamentu 
do inicjatywy ustawodawczej poprzez 
nałożenie na Komisję obowiązku 
podejmowania działań następczych 
w stosunku do wszystkich żądań 
dotyczących wniosków ustawodawczych
składanych przez Parlament na mocy art. 
225 TFUE;

20. wnosi, aby przy następnej rewizji 
Traktatów w pełni uznać prawo Parlamentu 
do inicjatywy ustawodawczej poprzez 
nałożenie na Komisję obowiązku 
podejmowania działań następczych 
w stosunku do wszystkich żądań 
składanych przez Parlament na mocy art. 
225 TFUE w drodze przedstawiania 
wniosku ustawodawczego w odpowiednim 
terminie;

Or. en

Poprawka 79
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wnosi, aby przy następnej rewizji 
Traktatów w pełni uznać prawo Parlamentu 
do inicjatywy ustawodawczej poprzez 
nałożenie na Komisję obowiązku 
podejmowania działań następczych 
w stosunku do wszystkich żądań 
dotyczących wniosków ustawodawczych 
składanych przez Parlament na mocy art. 
225 TFUE;

20. wnosi, aby przy przyszłej rewizji 
Traktatów w pełni uznać prawo Parlamentu 
do inicjatywy ustawodawczej poprzez 
nałożenie na Komisję obowiązku 
podejmowania działań następczych 
w stosunku do wszystkich żądań 
dotyczących wniosków ustawodawczych 
składanych przez Parlament na mocy art. 
225 TFUE;

Or. en

Poprawka 80
Andrew Duff
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że przy okazji następnej rewizji 
Traktatów uprawnienia Komisji do 
wycofania wniosków ustawodawczych 
powinny zostać ograniczone do 
przypadków, kiedy po przyjęciu 
stanowiska Parlamentu w pierwszym 
czytaniu Parlament przychyla się do 
opinii, że wniosek nie jest dłużej zasadny 
w wyniku zmiany okoliczności;

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że przy okazji następnej rewizji 
Traktatów uprawnienia Komisji do 
wycofania wniosków ustawodawczych 
powinny zostać ograniczone do 
przypadków, kiedy po przyjęciu 
stanowiska Parlamentu w pierwszym 
czytaniu Parlament przychyla się do 
opinii, że wniosek nie jest dłużej zasadny 
w wyniku zmiany okoliczności;

skreślony

Or. en

Poprawka 82
Auke Zijlstra

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że przy okazji następnej rewizji 
Traktatów uprawnienia Komisji do 
wycofania wniosków ustawodawczych 
powinny zostać ograniczone do 
przypadków, kiedy po przyjęciu 
stanowiska Parlamentu w pierwszym 
czytaniu Parlament przychyla się do 
opinii, że wniosek nie jest dłużej zasadny 
w wyniku zmiany okoliczności;

21. uważa, że przy okazji następnej rewizji 
Traktatów uprawnienia Komisji do 
wycofania wniosków ustawodawczych 
powinny być wykorzystywane częściej, 
jeśli wniosek nie jest dłużej zasadny 
w wyniku zmiany okoliczności;

Or. en

(Uzasadnienie: Niniejsza propozycja ogranicza Komisję, będącą jedyną instytucją 
dysponującą inicjatywą ustawodawczą, w jej uprawnieniach w zakresie wycofania wniosku, 

który jest sprzeczny z Traktatami.)

Poprawka 83
József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę na potrzebę 
odpowiedniego rozróżnienia zasadniczych 
elementów aktu ustawodawczego, które 
określa władza ustawodawcza w samym 
akcie ustawodawczym, od różnych
elementów innych niż zasadnicze
powiązanych z instrumentem 
ustawodawczym, głównie o charakterze 
technicznym, które powinny zostać 
ustalone w drodze aktów delegowanych;

22. zwraca uwagę na potrzebę 
odpowiedniego rozróżnienia zasadniczych 
elementów aktu ustawodawczego, 
o których decydować może wyłącznie
władza ustawodawcza w samym akcie 
ustawodawczym, od elementów innych niż 
zasadnicze, które mogą być uzupełniane 
lub zmieniane w drodze aktów 
delegowanych;

Or. en

Poprawka 84
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla znaczenie wyboru między 
aktami delegowanymi i aktami 
wykonawczymi z punktu widzenia
zachowania prerogatyw Parlamentu
i ponownie zwraca się do Komisji i Rady 
o uzgodnienie z Parlamentem definicji
kryteriów stosowania art. 290 i 291 TFUE;

23. podkreśla znaczenie wyboru między 
aktami delegowanymi i aktami 
wykonawczymi z punktu widzenia
pewności prawa i ponownie zwraca się do 
Komisji i Rady o uzgodnienie 
z Parlamentem kryteriów stosowania art. 
290 i 291 TFUE, mając na uwadze 
niezbędne wymogi prawne, a nie 
polityczne życzenia w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 85
József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla znaczenie wyboru między 
aktami delegowanymi i aktami 
wykonawczymi z punktu widzenia 
zachowania prerogatyw Parlamentu 
i ponownie zwraca się do Komisji i Rady 
o uzgodnienie z Parlamentem definicji
kryteriów stosowania art. 290 i 291 TFUE;

23. podkreśla znaczenie wyboru między 
aktami delegowanymi i aktami 
wykonawczymi z punktu widzenia 
przestrzegania wymogów zawartych 
w Traktatach przy jednoczesnym 
zachowaniu prerogatyw Parlamentu 
i ponownie zwraca się do Komisji i Rady 
o uzgodnienie z Parlamentem stosowania 
kryteriów korzystania z art. 290 i 291 
TFUE;

Or. en

Poprawka 86
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla znaczenie wyboru między 23. rozumie, że akty delegowane mogą 
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aktami delegowanymi i aktami 
wykonawczymi z punktu widzenia 
zachowania prerogatyw Parlamentu 
i ponownie zwraca się do Komisji i Rady 
o uzgodnienie z Parlamentem definicji 
kryteriów stosowania art. 290 i 291 TFUE;

stanowić elastyczne i skuteczne narzędzie;
podkreśla znaczenie wyboru między 
aktami delegowanymi i aktami 
wykonawczymi z punktu widzenia 
zachowania prerogatyw Parlamentu
w zakresie tworzenia prawa i ponownie 
zwraca się do Komisji i Rady 
o uzgodnienie z Parlamentem definicji 
kryteriów stosowania art. 290 i 291 TFUE, 
tak aby akty wykonawcze nie były 
wykorzystywane jako substytuty aktów 
delegowanych;

Or. en

Poprawka 87
József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca się do Komisji o respektowanie 
porozumienia ramowego w sprawie 
dostępu ekspertów Parlamentu do 
posiedzeń ekspertów Komisji 
i zapobieganie ich łączenia 
z posiedzeniami komitetów powołanych 
zgodnie z procedurą komitetową;

25. zwraca się do Komisji o respektowanie 
porozumienia ramowego w sprawie 
dostępu ekspertów Parlamentu do 
posiedzeń ekspertów Komisji 
i zapobieganie traktowaniu ich jako
komitetów powołanych zgodnie 
z „procedurą komitetową”, o ile omawia 
się w nich kwestie inne niż środki 
wykonawcze w rozumieniu rozporządzenia 
nr 182/2011;

Or. en

Poprawka 88
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję, aby nie korzystała 
w niewłaściwy sposób ze swobody wyboru 
podstawy prawnej w celu bezprawnego 
zmniejszenia roli i prerogatyw 
Parlamentu, jak miało to miejsce 
w przypadku rozporządzenia w sprawie 
FRONTEX-u;

Or. en

Poprawka 89
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zauważa, że odrzucenie porozumienia 
SWIFT było pierwszym przypadkiem 
wykorzystania przez Parlament nowo 
uzyskanych prerogatyw;

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Gerald Häfner, Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zauważa, że odrzucenie porozumienia
SWIFT było pierwszym przypadkiem
wykorzystania przez Parlament nowo 
uzyskanych prerogatyw;

26. zauważa, że odrzucenie porozumień
SWIFT i ACTA było przypadkiem
wykorzystania przez Parlament nowo 
uzyskanych prerogatyw;

Or. en
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Poprawka 91
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, na podstawie art. 18 TUE, 
odpowiedzialność wysokiej przedstawiciel 
/ wiceprzewodniczącej do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa za 
zapewnienie spójności działań 
zewnętrznych UE; podkreśla ponadto, że 
wysoki przedstawiciel, zgodnie z art. 17 i 
36 TUE, ponosi odpowiedzialność przed 
Parlamentem i ma zobowiązania 
traktatowe względem niego;

Or. en

Poprawka 92
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wnosi, aby Parlament był w pełni 
i odpowiednio informowany na wszystkich 
etapach procedur zawierania umów 
międzynarodowych i mógł podejmować 
ostateczną decyzję, mając pełną wiedzę na
dany temat;

27. podkreśla potrzebę zapewnienia tego, 
aby Parlament był uprzednio informowany
przez Komisję o jej zamiarach dotyczących 
rozpoczęcia negocjacji międzynarodowych
oraz aby miał rzeczywistą możliwość 
wyrażenia uzasadnionej opinii na temat
mandatów negocjacyjnych, a także aby 
jego opinia została wzięta pod uwagę; 
nalega, aby w umowach 
międzynarodowych umieszczano 
odpowiednie warunki w celu zachowania 
zgodności z art. 21 TUE;

Or. en
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Poprawka 93
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wnosi, aby Parlament był w pełni 
i odpowiednio informowany na wszystkich 
etapach procedur zawierania umów 
międzynarodowych i mógł podejmować 
ostateczną decyzję, mając pełną wiedzę na 
dany temat;

27. wnosi, zgodnie z art. 218 ust. 10 
TFUE, aby Parlament był niezwłocznie,
w pełni i odpowiednio informowany na 
wszystkich etapach procedur zawierania 
umów międzynarodowych, w tym umów 
zawieranych w dziedzinie WPZiB, i mógł 
podejmować ostateczną decyzję, mając 
pełną wiedzę na dany temat; podkreśla, że 
aby niniejszy przepis miał znaczenie, 
członkowie właściwej komisji powinni 
mieć dostęp do mandatów negocjacyjnych 
i innych istotnych dokumentów 
negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 94
Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. jest zdania, że należy rozważyć 
możliwość uczestnictwa w charakterze 
obserwatorów posłów do PE 
w negocjacjach dotyczących umów 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 95
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 28



AM\1016465PL.doc 49/59 PE527.972v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla potrzebę zapewnienia 
Parlamentowi rzeczywistej możliwości 
wyrażenia uzasadnionych opinii 
o mandatach negocjacyjnych;

28. wnosi, aby Parlament był w pełni 
i odpowiednio informowany na wszystkich 
etapach procedur zawierania umów 
międzynarodowych, również w zakresie 
dostępu do unijnych tekstów 
negocjacyjnych w oparciu o odpowiednie 
procedury i warunki, i mógł podejmować 
ostateczną decyzję, mając pełną wiedzę na 
dany temat;

Or. en

Poprawka 96
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. Parlament, przestrzegając zasady, że
jego zgoda na umowy międzynarodowe 
nie może być warunkowa, jest uprawniony 
do wydawania zaleceń dotyczących 
rzeczywistego wykonywania umów.
W związku z tym domaga się, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi regularne 
sprawozdania z wykonania umów 
międzynarodowych, w tym spełnienia 
warunków dotyczących praw człowieka 
oraz innych warunków zawartych 
w umowach;

Or. en

Poprawka 97
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28b. przypomina o konieczności unikania 
tymczasowego wykonywania umów 
międzynarodowych przed wyrażeniem na 
nie zgody przez Parlament, chyba że 
Parlament zgadza się na dopuszczenie 
wyjątku; podkreśla, że zasady potrzebne 
do wewnętrznego wykonania umów 
międzynarodowych nie mogą być 
przyjmowane przez samą Radę w jej 
decyzji w sprawie zawarcia umowy oraz że 
należy w pełni przestrzegać odpowiednich 
procedur ustawodawczych określonych 
w Traktatach;

Or. en

Poprawka 98
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą 
Komisji do usprawnienia, zgodnie 
z oświadczeniem w sprawie 
odpowiedzialności politycznej, 
przeprowadzanych z Parlamentem 
konsultacji ex ante dotyczących nowych 
dokumentów strategicznych, 
dokumentacji politycznej i mandatów;

Or. en

Poprawka 99
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. nalega, aby Parlament mógł 
wypowiadać się w sprawie decyzji 
dotyczących zawieszenia lub zakończenia 
obowiązywania umów międzynarodowych, 
których zawarcie wymaga zgody 
Parlamentu;

Or. en

Poprawka 100
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 29 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29b. apeluje, zgodnie ze zobowiązaniem 
podjętym przez wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą 
Komisji w oświadczeniu w sprawie 
odpowiedzialności politycznej, o pilne 
zakończenie negocjacji w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą 
i wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
dotyczącego dostępu Parlamentu 
Europejskiego do niejawnych informacji 
będących w posiadaniu Rady 
i Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych w dziedzinie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 101
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 29 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29c. ponawia swój apel 
o sprawozdawczość polityczną delegatur 
Unii wobec osób piastujących kluczowe 
stanowiska w Parlamencie na mocy 
dostępu regulowanego;

Or. en

Poprawka 102
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 29 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29d. wzywa do przyjęcia czterostronnego 
protokołu ustaleń między Parlamentem 
Europejskim, Radą, Komisją i ESDZ 
w sprawie spójnego i skutecznego 
udzielania informacji w dziedzinie 
stosunków zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 103
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że zgodnie z art. 17 ust. 1 
TUE Komisja zgłasza inicjatywy w celu 
wykonania porozumień 
międzyinstytucjonalnych w sprawie 
rocznego i wieloletniego programowania 
Unii; zwraca uwagę na potrzebę 
zaangażowania Parlamentu i Rady 
w przygotowanie rocznego programu prac 
Komisji i podkreśla znaczenie zapewnienia 

30. podkreśla, że zgodnie z art. 17 ust. 1 
TUE Komisja zgłasza inicjatywy w celu 
wykonania porozumień 
międzyinstytucjonalnych w sprawie 
rocznego i wieloletniego programowania 
Unii; zwraca uwagę na potrzebę 
zaangażowania na wcześniejszym etapie
Parlamentu i Rady w przygotowanie 
rocznego programu prac Komisji 
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realistycznego i wiarygodnego 
programowania, które można skutecznie 
wykonać i które może być podstawą dla 
planowania międzyinstytucjonalnego;

i podkreśla znaczenie zapewnienia 
realistycznego i wiarygodnego 
programowania, które można skutecznie 
wykonać i które może być podstawą dla 
planowania międzyinstytucjonalnego; 
w tym względzie Parlament mógłby zbadać 
możliwość opracowania i przedstawienia 
na początku kadencji własnego 
wieloletniego programowania w celu 
podjęcia negocjacji w tym zakresie
z Komisją;

jest zdania, że w celu zwiększenia 
rozliczalności politycznej Komisji przed 
Parlamentem można by zaplanować 
średniookresowy przegląd mający na celu 
ocenę ogólnej realizacji przez Komisję 
zapowiedzianego mandatu; w przypadku 
negatywnego wyniku tej oceny, mogłoby 
dochodzić między innymi do 
ewentualnego przetasowania wewnątrz
kolegium;

Or. en

Poprawka 104
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że zgodnie z art. 17 ust. 1 
TUE Komisja zgłasza inicjatywy w celu 
wykonania porozumień 
międzyinstytucjonalnych w sprawie 
rocznego i wieloletniego programowania 
Unii; zwraca uwagę na potrzebę 
zaangażowania Parlamentu i Rady 
w przygotowanie rocznego programu prac 
Komisji i podkreśla znaczenie zapewnienia 
realistycznego i wiarygodnego 
programowania, które można skutecznie 
wykonać i które może być podstawą dla 
planowania międzyinstytucjonalnego;

30. podkreśla, że zgodnie z art. 17 ust. 1 
TUE Komisja zgłasza inicjatywy w celu 
wykonania porozumień 
międzyinstytucjonalnych w sprawie 
rocznego i wieloletniego programowania 
Unii; zwraca uwagę na potrzebę 
zaangażowania nie tylko Parlamentu, lecz
również Rady w przygotowanie rocznego 
programu prac Komisji i podkreśla 
znaczenie zapewnienia realistycznego 
i wiarygodnego programowania, które 
można skutecznie wykonać i które może 
być podstawą dla planowania 
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międzyinstytucjonalnego;

Or. en

Poprawka 105
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że na podstawie art. 48 
ust. 2 TUE Parlament jest uprawniony do 
inicjowania zmian w Traktatach 
i skorzysta z tego prawa w celu 
przedstawienia nowych pomysłów 
dotyczących przyszłości Europy i ram 
instytucjonalnych UE;

Or. en

Poprawka 106
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że postanowienia dotyczące 
dialogu i dostępu do informacji 
umożliwiają szerszą kontrolę 
parlamentarną nad działalnością Komisji, 
dopilnowując, by Parlament był 
traktowany przez Komisję na równi 
z Radą Ministrów;

33. podkreśla, że postanowienia dotyczące 
dialogu i dostępu do informacji 
umożliwiają szerszą kontrolę 
parlamentarną nad działalnością Komisji, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania przez Komisję Parlamentu 
i Rady Ministrów;

Or. en

Poprawka 107
Auke Zijlstra
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że niektóre postanowienia 
obecnego porozumienia ramowego można 
udoskonalić; proponuje, aby obecny 
Parlament przyjął ogólną linię i priorytety 
negocjacyjne na dalsze negocjacje 
w sprawie porozumienia ramowego, tak 
aby przyszły Parlament uwzględnił tego 
rodzaju propozycje;

34. zauważa, że niektóre postanowienia 
obecnego porozumienia ramowego można 
udoskonalić;

Or. en

Poprawka 108
Carlo Casini

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że niektóre postanowienia 
obecnego porozumienia ramowego można 
udoskonalić; proponuje, aby obecny 
Parlament przyjął ogólną linię i priorytety 
negocjacyjne na dalsze negocjacje 
w sprawie porozumienia ramowego, tak 
aby przyszły Parlament uwzględnił tego 
rodzaju propozycje;

34. zauważa, że niektóre postanowienia 
obecnego porozumienia ramowego wciąż 
należy wdrożyć; proponuje, aby obecny 
Parlament przyjął ogólną linię, tak aby 
przyszły Parlament uwzględnił tego 
rodzaju propozycje;

Or. en

Poprawka 109
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. apeluje, aby porozumienie 
międzyinstytucjonalne wzmocniło rolę 
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Parlamentu Europejskiego w kontekście 
europejskiego semestru, a zwłaszcza 
włączyło Parlament w opracowywanie 
i przyjmowanie rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, wytycznych dotyczących
polityki gospodarczej i zatrudnienia oraz 
zaleceń dla poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 110
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. przypomina, że w wielu kwestiach 
technicznych tego rodzaju akty 
delegowane, środki wykonawcze, ocena
skutków, rozpatrywanie inicjatyw 
ustawodawczych i pytań parlamentarnych 
wymaga aktualizacji w świetle 
doświadczenia zdobytego w czasie 
kadencji;

36. przypomina, że w wielu kwestiach tego 
rodzaju akty delegowane, środki 
wykonawcze, ocena skutków, 
rozpatrywanie inicjatyw ustawodawczych 
i pytań parlamentarnych wymaga 
aktualizacji w świetle doświadczenia 
zdobytego w czasie kadencji;

Or. en

Poprawka 111
Carlo Casini

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Radę Ministrów do zajęcia 
stanowiska w sprawie możliwości udziału 
w porozumieniu trójstronnym 
z Parlamentem i Komisją w celu uzyskania
dalszych postępów w kwestiach 
technicznych przewidzianych 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 

38. wzywa Radę Ministrów do zajęcia 
stanowiska w sprawie możliwości udziału 
w porozumieniu trójstronnym 
z Parlamentem i Komisją w celu uzyskania 
dalszych postępów w kwestiach 
technicznych przewidzianych 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
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w sprawie lepszego stanowienia prawa, 
w porozumieniach dwustronnych między 
Parlamentem a Radą Ministrów 
i częściowo w porozumieniu ramowym;

w sprawie lepszego stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 112
Elmar Brok
Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Radę Ministrów do zajęcia 
stanowiska w sprawie możliwości udziału 
w porozumieniu trójstronnym 
z Parlamentem i Komisją w celu uzyskania 
dalszych postępów w kwestiach 
technicznych przewidzianych 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
w sprawie lepszego stanowienia prawa;

38. wzywa Radę Ministrów do zajęcia 
stanowiska w sprawie możliwości udziału 
w porozumieniu trójstronnym 
z Parlamentem i Komisją w celu uzyskania 
dalszych postępów w kwestiach 
przewidzianych w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 113
Carlo Casini

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że, bez uszczerbku dla 
zawarcia porozumienia trójstronnego 
z udziałem Parlamentu, Komisji i Rady,
tylko sprawy dotyczące stosunków między 
Parlamentem a Komisją powinny nadal 
podlegać dwustronnym porozumieniom 
ramowym; podkreśla, że Parlament nie 
zadowoli się gorszym wynikiem niż ten, 
który osiągnięto na mocy istniejącego 
porozumienia ramowego;

39. uważa, że tylko sprawy dotyczące 
stosunków między Parlamentem a Komisją 
powinny nadal podlegać dwustronnym 
porozumieniom ramowym;
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Or. en

Poprawka 114
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. uważa, że jednym z głównych 
wyzwań dla konstytucyjnych ram Traktatu 
z Lizbony jest ryzyko „międzyrządowości” 
zagrażającej „metodzie wspólnotowej”, 
a tym samym osłabiającej rolę 
Parlamentu i Komisji na rzecz instytucji 
reprezentujących rządy państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 115
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. domaga się stosowania art. 15 ust. 6 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej, który 
przewiduje, że przewodniczący Rady 
Europejskiej przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie z każdego 
posiedzenia Rady Europejskiej; 
proponuje, aby przewodniczący Rady 
Europejskiej przygotowywał, wspólnie 
z Parlamentem Europejskim, posiedzenia 
Rady Europejskiej;

Or. fr
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Poprawka 116
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 39 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39b. zwraca się do Rady Europejskiej i do 
Rady o uzupełnienie ich wewnętrznego 
regulaminu, po otrzymaniu opinii 
Parlamentu Europejskiego, o przepisy 
przewidujące warunki, w których Rada 
Europejska i Rada wysłuchiwane są przez 
Parlament Europejski na podstawie 
art. 230 akapit trzeci Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE);

Or. fr


