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17.11.2010 A7-0252/1 

Poprawka  1 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz 

międzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu działań słuŜącego realizacji programu 

sztokholmskiego 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Projekt rezolucji 

Punkt N preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, Ŝe prawodawstwo 

unijne musi być w słuŜbie obywateli, 

zwłaszcza w dziedzinie prawa rodzinnego i 

stanu cywilnego, 

N. mając na uwadze, Ŝe prawodawstwo 

unijne musi być w słuŜbie obywateli, 

zwłaszcza w dziedzinie prawa rodzinnego i 

stanu cywilnego przy jednoczesnym 

pełnym poszanowaniu zasady 

pomocniczości, 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0252/2 

Poprawka  2 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz 

międzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu działań słuŜącego realizacji programu 

sztokholmskiego 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. podkreśla potrzebę zapewnienia 

wzajemnego uznawania dokumentów 

urzędowych wystawionych przez 

poszczególne administracje krajowe; z 

zadowoleniem przyjmuje działania Komisji 

zmierzające do umoŜliwienia obywatelom 

korzystania z praw do swobodnego 

przemieszczania się i zdecydowanie 

popiera projekty umoŜliwiające wzajemne 

uznawanie skutków aktów stanu 

cywilnego; wzywa do dalszych działań 

ograniczających stawiane obywatelom 

przeszkody w korzystaniu z prawa do 

swobodnego przemieszczania się, 

zwłaszcza w zakresie dostępu do 

świadczeń socjalnych, do których mają 

prawo, a takŜe w dziedzinie prawa do 

głosowania w wyborach lokalnych; 

40. podkreśla potrzebę zapewnienia 

wzajemnego uznawania dokumentów 

urzędowych wystawionych przez 

poszczególne administracje krajowe; z 

zadowoleniem przyjmuje działania Komisji 

zmierzające do umoŜliwienia obywatelom 

korzystania z praw do swobodnego 

przemieszczania się; wzywa do dalszych 

działań ograniczających stawiane 

obywatelom przeszkody w korzystaniu z 

prawa do swobodnego przemieszczania się, 

zwłaszcza w zakresie dostępu do 

świadczeń socjalnych, do których mają 

prawo, a takŜe w dziedzinie prawa do 

głosowania w wyborach lokalnych; uznaje 

niezawisłość państw członkowskich w 

kwestiach prawa rodzinnego; 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0252/3 

Poprawka  3 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz 

międzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu działań słuŜącego realizacji programu 

sztokholmskiego 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. podkreśla, Ŝe zasady pomocniczości 

naleŜy przestrzegać szczególnie w 

przypadku środków dotyczących prawa 

rodzinnego mających skutki 

transgraniczne, co wyraźnie stwierdzono 

w art. 81 ust. 3 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej;  

Or. en 

 

 


