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AM_Com_NonLegReport

Poprawka 1
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9
lipca 2008 r. w sprawie roli sędziego 
krajowego w europejskim systemie 
wymiaru sprawiedliwości,

Or.en

Poprawka 2
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że za pośrednictwem projektu 
EU Pilot Komisja dąży do zwiększenia 
„zaangażowania, współpracy i partnerstwa 
między Komisją a państwami 
członkowskimi”* i w ścisłej współpracy z 
administracjami krajowymi zastanawia się, 
jak postępować w związku ze stosowaniem 
prawa Unii Europejskiej; uważa, że 
stanowi to zatem formę współpracy 
międzyrządowej, która zastępuje zapisany 
w art. 17 TUE spoczywający na Komisji 
obowiązek „czuwania nad stosowaniem 
Traktatów i środków przyjmowanych 
przez instytucje na ich podstawie”;

2. zauważa, że za pośrednictwem projektu 
EU Pilot Komisja dąży do zwiększenia 
„zaangażowania, współpracy i partnerstwa 
między Komisją a państwami 
członkowskimi”1 i w ścisłej współpracy z 
administracjami krajowymi zastanawia się, 
jak postępować w związku ze stosowaniem 
prawa Unii Europejskiej; uważa, że 
inicjatywa ta stanowi odpowiedź na nową 
potrzebę współpracy między wszystkimi 
instytucjami Unii Europejskiej w interesie 
prawidłowo funkcjonującej, skupionej na 
obywatelach Unii po przyjęciu traktatu 
lizbońskiego;

Or.en

                                               
1 Sprawozdanie z oceny systemu EU Pilot, s.2.
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Poprawka 3
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że z jednej strony obywatele są 
przedstawiani jako posiadający kluczową 
rolę w zapewnianiu zgodności z prawem 
UE w terenie*, podczas gdy z drugiej – w 
ramach EU Pilot – są nawet bardziej 
wykluczeni z jakiejkolwiek dalszej 
procedury; uważa, że nie jest to zgodne z 
uroczystymi deklaracjami zawartymi w 
traktatach, zgodnie z którymi „decyzje 
podejmowane są z możliwie najwyższym 
poszanowaniem zasady otwartości i jak 
najbliżej obywateli” (art. 1 TUE), 
„instytucje […] Unii  działają z jak 
największym poszanowaniem zasady 
otwartości” (art. 15 ust. 1 TFUE), a „[w]e 
wszystkich swoich działaniach Unia 
przestrzega zasady równości swoich 
obywateli, którzy są traktowani z 
jednakową uwagą przez jej instytucje” (art. 
9 TUE);

3. zauważa, że z jednej strony obywatele są 
przedstawiani jako posiadający kluczową 
rolę w zapewnianiu zgodności z prawem 
UE w terenie, podczas gdy z drugiej – w 
ramach EU Pilot – mogą zostać bardziej 
wykluczeni z jakiejkolwiek dalszej 
procedury; uważa, że powinno się unikać 
takiego skutku, traktując projekt EU Pilot 
jako alternatywę w postaci „mediacji”, w 
którą obywatele są w pełni zaangażowani i 
włączeni jako składający skargę-
inicjatorzy; uważa, że lepiej 
odzwierciedliłoby to cele traktatu, zgodnie 
z którymi „decyzje podejmowane są z 
możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli” 
(art. 1 TUE), „instytucje […] Unii  działają 
z jak największym poszanowaniem zasady 
otwartości” (art. 15 ust. 1 TFUE), a „[w]e 
wszystkich swoich działaniach Unia 
przestrzega zasady równości swoich 
obywateli, którzy są traktowani z 
jednakową uwagą przez jej instytucje” (art. 
9 TUE);

Or.en

Poprawka 4
Eva Lichtenberger

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że aby uczynić system EU 
Pilot operacyjnym, Komisja utworzyła 
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„poufną bazę danych on-line”1 do 
komunikacji między służbami Komisji a 
władzami państw członkowskich, co 
pokazuje, że obywatele są rzeczywiście 
wykluczeni z komunikacji między Komisją 
a państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do przyznania Parlamentowi 
znaczącego dostępu do tej bazy danych w 
celu umożliwienia mu wykonywania 
kontroli nad wywiązywaniem się przez 
Komisję z jej roli strażniczki traktatów;

Or.en

Poprawka 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że aktywna rola obywateli 
Unii Europejskiej jest wyraźnie określona 
w Traktacie o Unii Europejskiej, w 
szczególności w odniesieniu do inicjatywy 
obywateli europejskich; uważa, że 
możliwość określania przez obywateli 
agendy legislacyjnej jest również 
bezpośrednio związana z ich obecną i 
kluczową rolą w zapewnianiu właściwego 
stosowania prawa Unii Europejskiej oraz 
przejrzystości i pewności odnośnych 
procedur;

Or.en

Poprawka 6
Eva Lichtenberger

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

                                               
1 Sprawozdanie Komisji zatytułowane „Sprawozdanie z oceny systemu EU Pilot” (COM(2010)0070), s. 2.
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. pragnie zapewnienia dalszego 
zbierania przez Komisję szczegółowych 
danych na temat uchybień, a także 
swobodnego dostępu dla Parlamentu do 
ogółu tych danych w celu umożliwienia 
mu wykonywania kontroli nad 
wywiązywaniem się przez Komisję z jej 
roli strażniczki traktatów; zbieranie i 
dzielenie takich danych na kategorie 
powinno być spójne z poprzednimi 
sprawozdaniami rocznymi w celu 
udzielenia pomocy Parlamentowi w 
przeprowadzaniu znaczących ocen 
dokonywanych przez Komisję postępów, 
niezależnie od tego, czy uchybieniem 
zajmowano się z użyciem EU Pilot, czy z 
wykorzystaniem początkowej procedury o 
uchybienie;

Or.en

Poprawka 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że opóźnienia we właściwym 
stosowaniu i transpozycji prawa Unii 
Europejskiej bezpośrednio wpływają na 
codzienne życie obywateli i korzystanie 
przez nich z przysługujących im praw; 
kładzie nacisk na wysokie koszty 
wynikające z nieprzestrzegania prawa UE 
i niestosowania go i powodowany tym 
brak zaufania do instytucji europejskich;

Or.en
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Poprawka 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że Komisja Prawna 
niedawno utworzyła grupę roboczą ds. 
prawa administracyjnego UE w celu 
zbadania, czy kodyfikacja prawa 
administracyjnego UE jest możliwa i co 
taki projekt oznaczałby w praktyce; 
uważa, że wnioski tej grupy roboczej 
powinny zostać uwzględnione podczas 
omawiania europejskiego kodeksu 
administracyjnego;

Or.en

Poprawka 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że Komisja jako 
strażniczka traktatów ma pierwszorzędną 
rolę w zapewnianiu właściwego i 
terminowego stosowania prawa Unii 
Europejskiej przez państwa członkowskie; 
zachęca Komisję do wykorzystywania 
wszystkich uprawnień powierzonych jej 
na mocy traktatów, w szczególności 
nowych postanowień art. 260 TFUE 
dotyczących uchybienia przez państwa 
członkowskie obowiązkowi 
poinformowania o środkach podjętych w 
celu transpozycji dyrektyw;

Or.en
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Poprawka 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. odnotowuje ze szczególnym 
zainteresowaniem zobowiązanie Komisji 
do systematycznego dostarczania oceny 
odpowiedzi na skargę przekazanej przez 
państwo członkowskie; wzywa Komisję do 
dokonywania takiej oceny z poświęceniem 
jej szczególnej uwagi i po dokładnej 
analizie dokumentacji; wzywa do 
wyjaśnienia roli skarżącego w procesie 
oceny;

Or.en

Poprawka 11
Sebastian Valentin Bodu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zdania, że kiedy Komisja 
rozpoczyna procedurę w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom skierowaną 
przeciwko państwu członkowskiemu, 
powinna wydać komunikat informujący, 
że akt stanowiący uchybienie wobec 
prawodawstwa UE może zostać 
zakwestionowany przez zainteresowanych 
obywateli danego państwa członkowskiego 
przed ich sądami krajowymi;

Or.en
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Poprawka 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustêp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przywołuje swoją rezolucję z dnia 17 
czerwca 2010 r. w sprawie szkoleń dla 
pracowników wymiaru sprawiedliwości –
programu sztokholmskiego; uważa, że 
podstawowe znaczenie ma intensyfikacja 
szkoleń w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości, również w perspektywie 
planu działania wdrażającego program 
sztokholmski;

Or.en
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