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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na to, że porozumienia między instytucjami UE w sprawie deklaracji 
ustalających relacje między komponentami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami 
krajowych instrumentów transpozycji („tabele korelacji”) weszły w życie z dniem 
1 listopada 2011 r., w związku z czym ocena ich wprowadzenia nie była możliwa w tym 
rocznym sprawozdaniu;

2. oczekuje od Komisji przedstawienia pierwszego przeglądu tych deklaracji do dnia 
1 listopada zgodnie z planem zapisanym w sprawozdaniu rocznym;

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;

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;

5. podkreśla znaczenie przejrzystości postępowania w sprawach uchybień zobowiązaniom 
państw członkowskich, przede wszystkim dzięki umożliwieniu Parlamentowi kontroli 
stosowania prawa Unii;

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;

7. podkreśla znaczenie dobrych praktyk administracyjnych i wzywa do opracowania 
„kodeksu postępowania” w formie rozporządzenia opartego na art. 298 TFUE, który 
opisuje różne aspekty procedury postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;


