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2.3.2016 A8-0039/3 

Poprawka  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka 

 4a. wyraża ubolewanie w związku z 

brakiem wśród wskazanych narzędzi 

lepszego stanowienia prawa odpowiednich 

mechanizmów umożliwiających większe 

bezpośrednie zaangażowanie obywateli 

Unii; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Poprawka  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Ustęp 8 

 

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka 

8. uważa, że zasadniczo znaleziono 

zrównoważone rozwiązanie w kwestii 

aktów delegowanych i wykonawczych, 

zapewniające przejrzystość i równowagę 

między prawodawcami, jednak wskazuje 

na potrzebę szybkiego osiągnięcia 

porozumienia w sprawie właściwych 

kryteriów rozgraniczania aktów 

delegowanych i wykonawczych, a także 

sprawnego dostosowania wszystkich aktów 

podstawowych do ram prawnych 

wprowadzonych na mocy Traktatu z 

Lizbony; 

8. uważa, że zasadniczo znaleziono 

zrównoważone rozwiązanie w kwestii 

aktów delegowanych i wykonawczych, 

zapewniające przejrzystość i równowagę 

między prawodawcami, jednak wskazuje 

na potrzebę szybkiego osiągnięcia 

porozumienia w sprawie właściwych 

kryteriów rozgraniczania aktów 

delegowanych i wykonawczych, a także 

sprawnego dostosowania wszystkich aktów 

podstawowych do ram prawnych 

wprowadzonych na mocy Traktatu z 

Lizbony; ubolewa jednak, że stworzenie 

rejestru aktów delegowanych zostało 

odroczone do 2017 r.; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Poprawka  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka 

 9a. wyraża ubolewanie w związku z 

brakiem porozumienia między 

instytucjami dotyczącego stworzenia 

wspólnego obowiązkowego i prawnie 

wiążącego rejestru lobbystów służącego 

przejrzystości; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Poprawka  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Paragraph 11 

 

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka 

11. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie do zapewnienia 

przejrzystości procedur ustawodawczych, 

jednak podkreśla potrzebę bardziej 

wymiernych przepisów i narzędzi do jej 

osiągnięcia, w szczególności w odniesieniu 

do zawierania porozumień w pierwszym 

czytaniu; 

11. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie do zapewnienia 

przejrzystości procedur ustawodawczych, 

jednak podkreśla potrzebę bardziej 

wymiernych przepisów i narzędzi do jej 

osiągnięcia, w szczególności w odniesieniu 

do zawierania porozumień w pierwszym 

czytaniu, w przypadku których dokumenty 

robocze powinny być upubliczniane, a 

także w odniesieniu do procedur 

przyjmowania aktów delegowanych i 

wykonawczych; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Poprawka  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Ustęp 16 – tiret 4 

 

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka 

– przejrzystość i koordynacja procesu 

ustawodawczego (w tym prawidłowe 

zastosowanie procedur pierwszego i 

drugiego czytania, praktyczne ustalenia 

dotyczące wymiany poglądów, 

przekazywania informacji i porównywania 

harmonogramów, przejrzystość w 

kontekście negocjacji trójstronnych, 

rozwijanie platform i narzędzi w celu 

stworzenia wspólnej bazy danych o stanie 

prac nad procedurami ustawodawczymi, 

przedstawianie informacji parlamentom 

narodowym oraz praktyczne ustalenia w 

zakresie współpracy i wymiany informacji 

dotyczących negocjowania i zawierania 

umów międzynarodowych); 

– przejrzystość i koordynacja procesu 

ustawodawczego (w tym prawidłowe 

zastosowanie procedur pierwszego i 

drugiego czytania, praktyczne ustalenia 

dotyczące wymiany poglądów, 

przekazywania informacji i porównywania 

harmonogramów, przejrzystość w 

kontekście negocjacji trójstronnych, 

rozwijanie platform i narzędzi w celu 

stworzenia wspólnej bazy danych o stanie 

prac nad procedurami ustawodawczymi, 

które mogą przyczynić się również do 

większego bezpośredniego zaangażowania 

obywateli w proces legislacyjny, 

przedstawianie informacji parlamentom 

narodowym oraz praktyczne ustalenia w 

zakresie współpracy i wymiany informacji 

dotyczących negocjowania i zawierania 

umów międzynarodowych); 

Or. en 



 

AM\1088463PL.doc  PE579.747v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

2.3.2016 A8-0039/8 

Poprawka  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Ustęp 16 – tiret 8 

 

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka 

– akty delegowane i wykonawcze, na 

podstawie rezolucji Parlamentu z dnia 25 

lutego 2014 r. w sprawie dalszych działań 

związanych z przekazaniem uprawnień 

ustawodawczych i kontrolą przez państwa 

członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję
6
 (negocjacje 

w sprawie kryteriów rozgraniczania aktów 

delegowanych i wykonawczych, 

stworzenie rejestru aktów delegowanych i 

pełne dostosowanie aktów sprzed Traktatu 

z Lizbony); 

– akty delegowane i wykonawcze, na 

podstawie rezolucji Parlamentu z dnia 25 

lutego 2014 r. w sprawie dalszych działań 

związanych z przekazaniem uprawnień 

ustawodawczych i kontrolą przez państwa 

członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję
6
 (negocjacje 

w sprawie kryteriów rozgraniczania aktów 

delegowanych i wykonawczych, 

stworzenie rejestru aktów delegowanych i 

pełne dostosowanie aktów sprzed Traktatu 

z Lizbony oraz szczególne działania 

służące zapewnieniu większej 

przejrzystości i rozliczalności stosowanych 

procedur i uczestniczących podmiotów); 

__________________ __________________ 

6
 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0127. 

6
 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


