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Poprawka 1
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kompetencje 
ustawodawcze Parlamentu wzrosły wraz ze 
zwiększeniem zakresu stosowania 
procedury współdecyzji po wejściu w życie 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE); wskazuje, że akty 
prawne dotyczące współpracy policji i 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych są obecnie z zasady przyjmowane 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą;

1. podkreśla, że kompetencje 
ustawodawcze Parlamentu Europejskiego
wzrosły wraz ze zwiększeniem zakresu 
stosowania procedury współdecyzji po 
wejściu w życie Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE); wskazuje, że akty prawne 
dotyczące współpracy policji i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych są 
obecnie z zasady przyjmowane zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą;

Or. en

Poprawka 2
Judith Sargentini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kompetencje 
ustawodawcze Parlamentu wzrosły wraz ze 
zwiększeniem zakresu stosowania 
procedury współdecyzji po wejściu w życie 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE); wskazuje, że akty 
prawne dotyczące współpracy policji i 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych są obecnie z zasady przyjmowane 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą;

1. podkreśla, że kompetencje 
ustawodawcze Parlamentu wzrosły wraz ze 
zwiększeniem zakresu stosowania 
procedury współdecyzji po wejściu w życie 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE); potępia fakt, że 
niemal cztery lata po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego wciąż stosuje się 
przepisy dotyczące wdrażania byłego 
trzeciego filaru, pomimo tego, że są 
niedemokratyczne i sprzeczne z zasadą 
praworządności, oraz że niejednokrotnie 
na ich podstawie podejmowane są decyzje, 
które nie uwzględniają opinii Parlamentu, 
przewidując jedynie konsultację, bez 
względu na charakter podejmowanej 
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decyzji; wyraża ubolewanie, że decyzja 
Rady 2013/392/UE z dnia 22 lipca 2013 r. 
dotycząca wyznaczenia daty, od której 
staje się skuteczna decyzja 
2008/633/WSiSW w sprawie dostępu 
wyznaczonych organów państw 
członkowskich i Europolu do wizowego 
systemu informacyjnego (VIS) do celów 
jego przeglądania, w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i ścigania została przyjęta bez 
konsultacji z Parlamentem, co jest 
naruszeniem przepisów dotyczących 
prawidłowego podejmowania decyzji; 
wzywa Komisję do dokonania zmian 
w aktach prawnych byłego trzeciego filaru 
w celu przystosowania ich do nowej 
hierarchii przepisów;

Or. en

Poprawka 3
Judith Sargentini

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że art. 2 TUE zawiera listę 
wspólnych wartości, które są 
fundamentem Unii Europejskiej; uważa, 
że zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie powinny zadbać 
o uznawanie tych wartości; zaznacza, że 
należy ustanowić właściwy system 
instytucjonalny i prawny w celu ochrony 
wartości Unii;

Or. en
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Poprawka 4
Judith Sargentini

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że Parlament jest obecnie 
instytucją posiadającą wszelkie 
uprawnienia w dziedzinie polityki 
bezpieczeństwa, a zatem upoważniony jest 
do oceny jej instrumentów, a także do 
określania jej charakteru i priorytetów we 
wspólnym procesie, w którym uczestniczą 
Parlament Europejski, parlamenty 
krajowe i Rada; uważa, że Parlament 
powinien odgrywać kluczową rolę 
w ocenie i definiowaniu wewnętrznej 
polityki bezpieczeństwa, ponieważ ma ona 
przemożny wpływ na podstawowe prawa 
wszystkich osób zamieszkujących UE;
podkreśla zatem, że konieczne jest 
zapewnienie, że ww. polityka wchodzi 
w zakres kompetencji jedynej, wyłonionej 
w wyborach bezpośrednich instytucji 
europejskiej, która sprawuje kontrolę 
demokratyczną nad polityką 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 5
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla szczególne znaczenie 
i konsekwencje włączenia Karty praw 
podstawowych do Traktatu z Lizbony; 
zaznacza, że Karta praw podstawowych 
stała się prawnie wiążąca dla instytucji 
Unii Europejskiej i dla państw 

2. podkreśla szczególne znaczenie 
i konsekwencje włączenia Karty praw 
podstawowych do Traktatu z Lizbony; 
zaznacza, że Karta praw podstawowych 
stała się prawnie wiążąca dla instytucji 
Unii Europejskiej i dla państw 
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członkowskich wprowadzających w życie 
prawo Unii;

członkowskich wprowadzających w życie 
prawo Unii, zatem podstawowe wartości 
stały się konkretnymi prawami;

Or. en

Poprawka 6
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa wszystkie instytucje UE oraz
rządy i parlamenty państw członkowskich 
do tworzenia nowych ram 
instytucjonalnych i prawnych opartych na 
traktacie lizbońskim w taki sposób, aby 
możliwe było opracowanie kompleksowej 
polityki wewnętrznej Unii w zakresie praw 
człowieka, która zapewni skuteczne 
mechanizmy odpowiedzialności na 
poziomie krajowym i unijnym, a jej celem 
będzie walka przeciwko naruszeniom 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina, że na mocy traktatu 
lizbońskiego wprowadzono nowe prawo 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
(ECI); podkreśla konieczność usunięcia 
obciążeń natury technicznej 
i biurokratycznej, które wciąż stanowią 
przeszkodę w skutecznym korzystaniu 
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z ECI, a także zachęca do aktywnego 
uczestnictwa obywateli w kształtowaniu 
strategii politycznych UE;

Or. en

Poprawka 8
Judith Sargentini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, iż w traktacie przewidziano, 
że na mocy aktu ustawodawczego Komisji 
mogą zostać przekazane uprawnienia do 
przyjmowania aktów o charakterze 
nieustawodawczym; nawołuje Komisję do 
odpowiedniego rozróżniania aktów 
delegowanych i wykonawczych przy 
przedstawianiu wniosków dotyczących 
aktów prawnych, aby zadbać 
o zastosowanie właściwego rodzaju aktu;

3. podkreśla, iż w traktacie przewidziano, 
że na mocy aktu ustawodawczego Komisji 
mogą zostać przekazane uprawnienia do 
przyjmowania aktów o charakterze 
nieustawodawczym; nawołuje Komisję do 
odpowiedniego rozróżniania aktów 
delegowanych i wykonawczych przy 
przedstawianiu wniosków dotyczących 
aktów prawnych, aby zadbać 
o zastosowanie właściwego rodzaju aktu; 
uważa, że rozwiązania zakładające pilne 
tymczasowe odstępstwa od zasad 
ustanowionych aktem podstawowym 
powinny być przyjmowane na mocy aktów 
delegowanych, przy czym akty 
podstawowe należy przyjmować zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą;

Or. en

Poprawka 9
Judith Sargentini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na zobowiązanie Komisji do 
systematycznego informowania Parlamentu 

4. wskazuje na zobowiązanie Komisji do 
natychmiastowego i nieprzerwanego
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o toczących się negocjacjach w sprawie 
umów międzynarodowych, szczególnie 
wówczas, gdy umowy te dotyczą praw 
podstawowych obywateli UE (art. 218 
TFUE);

informowania Parlamentu o toczących się 
negocjacjach w sprawie umów 
międzynarodowych, szczególnie wówczas, 
gdy umowy te dotyczą praw 
podstawowych obywateli UE (art. 218 
TFUE);

Or. en

Poprawka 10
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że Parlament Europejski, 
poprzez analizę procesu stanowienia 
prawa, powinien również kłaść większy 
nacisk na niezależną ocenę skutków
dotyczącą praw podstawowych związaną 
z wnioskami ustawodawczymi 
i poprawkami, a także ustanowić nadzór 
w postaci mechanizmów obserwacji 
naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka 11
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina Komisji Europejskiej 
o wprowadzeniu w życie postanowień 
zawartych w art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej, zgodnie z którym Komisja 
podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego 
i wieloletniego programowania Unii 
w celu osiągnięcia porozumień 
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międzyinstytucjonalnych;

Or. pt

Poprawka 12
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w celu zapewnienia lojalnej współpracy 
między instytucjami zaangażowanymi 
w proces stanowienia prawa domaga się, 
by Rada rozważyła umożliwienie 
przedstawicielom Parlamentu udziału 
w niektórych rodzajach jej posiedzeń 
(takich jak grupy robocze i COREPER), co 
ma już miejsce w przypadku 
przedstawicieli Komisji.

5. w celu zapewnienia lojalnej współpracy,
otwartego i nieprzerwanego dialogu
między instytucjami zaangażowanymi 
w proces stanowienia prawa domaga się, 
by Rada rozważyła umożliwienie 
przedstawicielom Parlamentu udziału 
w niektórych rodzajach jej posiedzeń 
(takich jak grupy robocze i COREPER), co 
ma już miejsce w przypadku 
przedstawicieli Komisji.

Or. en

Poprawka 13
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w drodze traktatu lizbońskiego dalsza 
demokratyzacja idzie w parze z większym 
zaangażowaniem parlamentów krajowych 
w procedurę przyjmowania aktów 
ustawodawczych, w szczególności 
w odniesieniu do zasady 
proporcjonalności i pomocniczości;

Or. pt
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Poprawka 14
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że art. 17 ust. 8 Traktatu 
o Unii Europejskiej wyraźnie określa 
zasadę politycznej odpowiedzialności 
Komisji przed Parlamentem Europejskim, 
której poszanowanie ma zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu politycznego 
Unii;

Or. pt

Poprawka 15
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla konieczność lojalnej 
współpracy pomiędzy instytucjami 
zaangażowanymi w przebieg procedury 
ustawodawczej w zakresie wymiany 
dokumentów oraz opinii prawnych, w celu 
umożliwienia prowadzenia 
międzyinstytucjonalnego dialogu 
o konstruktywnym, szczerym i prawnie 
wiążącym charakterze.

Or. pt


