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Poprawka 1
Gerald Häfner

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
daje obywatelom Unii Europejskiej 
możliwość zainicjowania procesu 
prawodawczego,

B. mając na uwadze, że dzięki 
wprowadzeniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej Traktat z Lizbony daje 
obywatelom i obywatelkom Unii 
Europejskiej możliwość złożenia wniosku 
o wszczęcie procesu prawodawczego,

Or. de

Poprawka 2
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
daje obywatelom Unii Europejskiej 
możliwość zainicjowania procesu 
prawodawczego,

[poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej]

Or. de

Poprawka 3
Gerald Häfner

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w dniu 31 marca 
2010 r. Komisja Europejska przedstawiła 
wniosek dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego procedurę i zasady 
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regulujące taką inicjatywę obywatelską,

Or. de

Poprawka 4
Marietta Giannakou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. nalega by Komisja dołożyła wszelkich 
starań, by Parlament i Rada były 
traktowane na równi w procesie 
stanowienia prawa, w szczególności 
poprzez jednoczesne informowanie 
obydwu Instytucji o wszelkich 
wydarzeniach i postępach mających wpływ 
na proces prawodawczy.

1. nalega by Komisja dołożyła wszelkich 
starań, by Parlament i Rada były 
traktowane na równi w procesie 
stanowienia prawa, w szczególności 
poprzez jednoczesne i obszerne
informowanie obydwu Instytucji o 
wszelkich wydarzeniach i postępach 
mających wpływ na proces prawodawczy.

Or. el

Poprawka 5
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. nalega by Komisja dołożyła wszelkich 
starań, by Parlament i Rada były 
traktowane na równi w procesie 
stanowienia prawa, w szczególności 
poprzez jednoczesne informowanie 
obydwu Instytucji o wszelkich 
wydarzeniach i postępach mających wpływ 
na proces prawodawczy.

1. nalega by Komisja – zgodnie z 
porozumieniem politycznym na podstawie 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie 
porozumienia ramowego dotyczącego 
stosunków pomiędzy Parlamentem i 
Komisją – dołożyła wszelkich starań, by 
Parlament i Rada były traktowane na równi 
w procesie stanowienia prawa oraz by w 
ten sposób stosowana była przewidziana w 
Traktacie z Lizbony zasada równego 
traktowania Parlamentu i Rady, w 
szczególności poprzez jednoczesne 
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informowanie obydwu Instytucji o 
wszelkich wydarzeniach i postępach 
mających wpływ na proces prawodawczy
oraz poprzez zagwarantowanie im 
równoprawnego dostępu do posiedzeń i 
przekazywanie im opinii lub innych 
informacji.

Or. pt

Poprawka 6
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do niezwłocznego 
opracowania we współpracy z 
Parlamentem niezbędnych środków 
prawnych i organizacyjnych dla 
umożliwienia obywatelom Unii 
Europejskiej wykonywania przyznanego 
im prawa do inicjowania procesu 
prawodawczego.

2. wzywa Komisję do niezwłocznego 
opracowania w ścisłej współpracy z 
Parlamentem niezbędnych środków 
prawnych i organizacyjnych dla 
umożliwienia obywatelom Unii 
Europejskiej wykonywania przyznanego 
im w art. 11 Traktatu z Lizbony prawa do 
inicjowania procesu prawodawczego.

Or. pt

Poprawka 7
Gerald Häfner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do niezwłocznego
opracowania we współpracy z 
Parlamentem niezbędnych środków 
prawnych i organizacyjnych dla 
umożliwienia obywatelom Unii 
Europejskiej wykonywania przyznanego 
im prawa do inicjowania procesu 

skreślony
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prawodawczego.

Or. de

Poprawka 8
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. nalega, aby Komisja podjęła 
zobowiązanie w sprawie terminów, w 
jakich uczyni zadość żądaniom parlamentu 
formułowanym na podstawie Artykuł 225 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

3. nalega, aby Komisja podjęła 
zobowiązanie w sprawie terminów, w 
jakich uczyni zadość żądaniom parlamentu 
formułowanym na podstawie Artykuł 225 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. jednocześnie należy w 
szczególności przestrzegać złożonych w 
porozumieniu ramowym zobowiązań do 
informowania o konkretnych działaniach 
podjętych w następstwie wniosków w 
sprawie inicjatywy prawodawczej po 
przyjęciu sprawozdania legislacyjnego z 
własnej inicjatywy w terminie trzech 
miesięcy od przyjęcia sprawozdania oraz 
do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego nie później niż po 
upływie jednego roku;

Or. pt

Poprawka 9
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że należy z całą powagą 
odnosić się do zarzutu sprzeczności z 
zasadą pomocniczości, zgłaszanego przez 
jeden parlament lub większą ich liczbę, 
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oraz w związku z tym wzywa, żeby w 
takich przypadkach zawsze podejmowano 
dialog między właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego i parlamentem 
krajowym/parlamentami krajowymi;

Or. da

Poprawka 10
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że w żadnym razie nie 
powinny istnieć przedmiotowe 
ograniczenia dotyczące tego, jakie wnioski 
obywatele mogą przedstawiać w trybie 
inicjatywy obywatelskiej i które wnioski 
można dopuścić do rozpatrzenia przez 
instytucje UE;

Or. da

Poprawka 11
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność tworzenia prawa 
w sposób prosty, przejrzysty i zrozumiały 
dla obywateli europejskich.

4. podkreśla konieczność tworzenia prawa
w sposób prosty, przejrzysty i zrozumiały 
dla obywateli europejskich, a także zgodny 
z zasadą pomocniczości.

Or. da


