
DV\1017873PL.doc PE527.969v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2013/2130(INI)

3.2.2014

CORRIGENDUM 

do projektu sprawozdania w sprawie wdrożenia Traktatu z Lizbony w
odniesieniu do Parlamentu Europejskiego
(2013/2130(INI))
(PE526.057v01-00)

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Paulo Rangel

_______________________________________________________________

Na wniosek sprawozdawcy dokonano następujących zmian w poniższych motywach i 
ustępach:

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 
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na wybraną osobę (zmiana nie dotyczy wersji polskiej – wykreślono powtórzone słowo w j. 
angielskim); 

8. stoi na stanowisku, że w wyniku politycznego porozumienia osiągniętego na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w dniach 11 i 12 grudnia (wykreślono roku 2013 i zastąpiono go 
rokiem) 2008 oraz w następstwie decyzji Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. w 
sprawie liczby członków Komisji Europejskiej należy przewidzieć dodatkowe środki 
służące efektywniejszemu funkcjonowaniu Komisji, bez uszczerbku dla prawa 
wyznaczenia jednego komisarza z każdego państwa członkowskiego;

11. wzywa osobę wyznaczoną na stanowisko przyszłego przewodniczącego Komisji do 
uwzględnienia wniosków i zaleceń dotyczących prawodawstwa Unii Europejskiej 
przedstawionych wcześniej przez Parlament na podstawie sprawozdań z własnej 
inicjatywy lub rezolucji, które uzyskały poparcie zdecydowanej większości posłów do 
Parlamentu Europejskiego, lecz nie zostały sfinalizowane przez Komisję w poprzednim 
składzie przed końcem mandatu;

38. wzywa Radę Ministrów do zajęcia stanowiska w sprawie możliwości udziału 
w porozumieniu trójstronnym z Parlamentem i Komisją w celu poczynienia dalszych 
postępów w kwestiach technicznych (skreślono słowo „przewidzianych” i zastąpiono je 
sformułowaniem) określonych dotychczas w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 
sprawie lepszego stanowienia prawa, w porozumieniach dwustronnych między 
Parlamentem a Radą Ministrów i częściowo w porozumieniu ramowym;

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian przy składaniu poprawek.


