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Poprawka 1
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że niektóre państwa 
członkowskie nie doceniają prawidłowego 
i terminowego stosowania prawa UE; 
wzywa te państwa do nadania 
odpowiedniego priorytetu transpozycji i 
zastosowaniom w celu uniknięcia 
opóźnień;

2. wyraża ubolewanie, że niektóre państwa 
członkowskie nie doceniają prawidłowego 
i terminowego stosowania prawa UE; 
wzywa te państwa do nadania 
odpowiedniego priorytetu transpozycji i 
zastosowaniom, przy przestrzeganiu 
konstytucyjnego podziału kompetencji 
ustawodawczych w systemach prawnych 
poszczególnych państw członkowskich;

Or.it

Poprawka 2
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa potrzebę bliższej i stałej 
współpracy pomiędzy instytucjami UE a 
władzami krajowymi oraz pomiędzy 
organami administracyjnymi państw 
członkowskich, tak aby zapewnić 
prawidłowe, skuteczne i terminowe 
stosowanie prawa UE oraz aby na 
wczesnym etapie wychwycić problemy z 
wprowadzaniem go w życie;

Or.en
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Poprawka 3
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. nalega na wzmocnienie roli 
Parlamentu w dziedzinach stosowania, 
egzekwowania i monitorowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku; popiera 
koncepcję dorocznego forum jednolitego 
rynku;

Or.en

Poprawka 4
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. proponuje, by Parlament Europejski i 
parlamenty państw członkowskich 
stosowały nowe ramy współpracy 
ustanowione traktatem lizbońskim oraz by 
przeprowadzały coroczne przeglądy 
procesu wdrażania dotyczące wybranego 
obszaru jednolitego rynku; jest zdania, że 
Komisja i władze krajowe powinny jak 
najdokładniej uwzględnić wyniki procesu 
przeglądu;

Or.en

Poprawka 5
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

3c. jest zdania, że w celu udoskonalenia 
współpracy administracyjnej powinno się 
rozszerzyć na inne sektory system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym, stosowany obecnie w 
odniesieniu do usług;

Or.en

Poprawka 6
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla kluczową rolę tabeli wyników 
rynku wewnętrznego oraz tabeli wyników 
rynków konsumenckich w kontekście 
bardziej skutecznego wykorzystania 
instrumentów monitorowania i analizy 
porównawczej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania i personelu, 
tak aby tabela wyników rynków 
konsumenckich mogła być dalej rozwijana;

4. podkreśla kluczową rolę tabeli wyników 
rynku wewnętrznego oraz tabeli wyników 
rynków konsumenckich w kontekście 
bardziej skutecznego wykorzystania 
instrumentów monitorowania i analizy 
porównawczej, które to tabele stanowią 
ważny pośredni mechanizm 
dyscyplinujący; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania i personelu, 
tak aby tabela wyników rynków 
konsumenckich mogła być dalej rozwijana;

Or.en

Poprawka 7
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Komisji, by w koniecznych 
przypadkach i w sytuacjach gdy inne 
środki okażą się nieskuteczne, wszczynała 
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postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom oraz by zobowiązała się do 
przyspieszania postępowań w sprawie 
uchybienia dotyczących 
niepoinformowania o środkach 
wykonawczych oraz dotyczących naruszeń 
prawa na mocy art. 260 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE); wzywa Komisję do powoływania 
się na nowe postanowienia art. 260 ust. 3 
TFUE, jeśli służy to skutecznemu i 
terminowemu stosowaniu prawa UE;

Or.en

Poprawka 8
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Sylvana Rapti, Matteo Salvini, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. w celu zapewnienia większej 
przejrzystości apeluje do Komisji o szersze 
informowanie na temat postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom, w tym 
na temat powodów, dla których Komisja 
podejmuje decyzję o otwarciu lub 
zamknięciu postępowania;

Or.en

Poprawka 9
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Matteo Salvini, Sylvana Rapti, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa posłów i władze krajowe do 
promowania Biura Porad dla Obywatela 
oraz korzystania z alternatywnych 
mechanizmów rozwiązywania problemów, 
takich jak systemy SOLVIT i EU Pilot, 

6. wzywa posłów i władze krajowe do 
promowania Biura Porad dla Obywatela 
oraz korzystania z alternatywnych 
instrumentów rozstrzygania sporów i 
nieformalnych mechanizmów 



AM\822466PL.doc 7/9 PE445.601v01-00

PL

które pomimo ogromnego potencjału są 
niewystarczająco wykorzystywane, jak 
również jednej poświęconej im strony 
internetowej (portalu „Twoja Europa”); 
wzywa do zwiększenia ich możliwości 
poprzez przydzielenie dodatkowych 
zasobów finansowych i ludzkich;

rozwiązywania problemów, takich jak 
system SOLVIT, które pomimo ogromnego 
potencjału są niewystarczająco 
wykorzystywane, jak również jednej 
poświęconej im strony internetowej 
(portalu „Twoja Europa”); wzywa do 
zwiększenia ich możliwości poprzez 
przydzielenie dodatkowych zasobów 
finansowych i ludzkich;

Or.en

Poprawka 10
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie, które 
nie uczestniczą w systemie EU Pilot, do 
przystąpienia do tej nowej inicjatywy w 
zakresie współpracy, aby bardziej 
zracjonalizować postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom; zwraca się do 
Komisji o włączenie do rocznych 
sprawozdań z kontroli stosowania prawa 
UE bardziej szczegółowych informacji na 
temat wpływu systemu EU Pilot na 
zarządzanie postępowaniami w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom;

Or.en

Poprawka 11
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. popiera ustanowienie mechanizmu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych jako 
uzasadnionego środka skutecznego i 
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właściwego rozstrzygania konfliktów, 
który zapewnia sprawiedliwe 
funkcjonowanie jednolitego rynku z 
korzyścią dla wszystkich, co od dawna 
postulują obywatele i stowarzyszenia 
konsumentów; 

Or.en

Poprawka 12
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Rafał Trzaskowski, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków w celu właściwego 
wdrażania i zapewnienia prawidłowego 
egzekwowania prawa UE w dziedzinach, 
które stanowią podstawę jednolitego 
rynku, takich jak dyrektywa usługowa, 
prawodawstwo w zakresie zamówień 
publicznych czy dyrektywa w sprawie 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych;

Or.en

Poprawka 13
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. nalega na wzmocnienie roli 
Parlamentu w dziedzinach stosowania, 
egzekwowania i monitorowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku; popiera 
koncepcję dorocznego forum jednolitego 
rynku.

skreślony
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