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9.2.2017 A8-0386/21 

Poprawka  21 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 

stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego 

filaru praw socjalnych1, 

________________ 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Poprawka  22 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw V 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

V. mając na uwadze, że struktura 

instytucjonalna UGW powinna zostać 

przekształcona w skuteczną i 

demokratyczną formę rządu, w której 

Parlament i Rada byłyby równoprawnymi 

współustawodawcami, Komisja 

spełniałaby funkcje władzy wykonawczej, 

parlamenty narodowe lepiej sprawowałyby 

funkcje kontrolne w stosunku do działań 

rządów krajowych na szczeblu 

europejskim, Parlament Europejski 

sprawowałby kontrolę nad unijnym 

procesem decyzyjnym, a Trybunał 

Sprawiedliwości sprawowałby ściślejszą 

kontrolę sądową nad decyzjami 

dotyczącymi UGW; 

V. mając na uwadze, że struktura 

instytucjonalna UGW powinna być 

bardziej skuteczna i demokratyczna, w 

której Parlament i Rada byłyby 

równoprawnymi współustawodawcami, 

Komisja spełniałaby funkcje władzy 

wykonawczej, parlamenty narodowe lepiej 

sprawowałyby funkcje kontrolne w 

stosunku do działań rządów krajowych na 

szczeblu europejskim, Parlament 

Europejski sprawowałby kontrolę nad 

unijnym procesem decyzyjnym, a Trybunał 

Sprawiedliwości sprawowałby ściślejszą 

kontrolę sądową nad decyzjami 

dotyczącymi UGW; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Poprawka  23 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AH 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AH. mając na uwadze, że wzmocnieniu 

jednolitego rynku musi towarzyszyć 

większa koordynacja polityki fiskalnej; 

AH. mając na uwadze, że wzmocnieniu 

jednolitego rynku musi towarzyszyć 

większa koordynacja polityki podatkowej; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Poprawka  24 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AU 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AU. mając na uwadze, że porozumienie 

podpisane przez głowy państw i szefów 

rządów przewiduje prawo do dalszego 

pogłębienia UGW i że tylko Zjednoczone 

Królestwo jest zwolnione z dalszej 

integracji politycznej, z zastrzeżeniem 

Traktatu z Lizbony i obowiązków oraz 

praw państw członkowskich i instytucji, w 

tym pełnych uprawnień ustawodawczych 

Parlamentu Europejskiego na podstawie 

wniosku Komisji po wynikach 

referendum; 

skreśla się 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Poprawka  25 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. jest zdania, że rozwiązania 

międzyrządowe powinny być jedynie 

ostatecznością i powinny być obwarowane 

surowymi warunkami, takimi jak w 

szczególności przestrzeganie prawa 

unijnego, realizacja celu pogłębiania 

integracji europejskiej oraz otwarcie na 

przystępowanie nieuczestniczących państw 

członkowskich, uważa również, że 

rozwiązania te powinny zostać jak 

najszybciej zastąpione procedurami 

unijnymi, nawet w dziedzinach, w których 

nie wszystkie państwa członkowskie 

spełniają warunki uczestnictwa, aby 

umożliwić Unii realizowanie jej zadań w 

jednolitych ramach instytucjonalnych; w 

tym kontekście sprzeciwia się tworzeniu 

nowych instytucji poza ramami unijnymi i 

nadal dąży do włączenia do prawa 

unijnego EMS, pod warunkiem 

zapewnienia w Parlamencie Europejskim 

odpowiedniej kontroli, a także odnośnych 

przepisów paktu fiskalnego, co 

przewidziano w samym Traktacie o 

stabilności, koordynacji i zarządzaniu w 

unii gospodarczej i walutowej, w oparciu o 

ocenę doświadczeń z wdrażania go; 

7. jest zdania, że rozwiązania 

międzyrządowe powinny być jedynie 

ostatecznością i powinny być obwarowane 

surowymi warunkami, takimi jak w 

szczególności przestrzeganie prawa 

unijnego, realizacja celu pogłębiania 

integracji europejskiej oraz otwarcie na 

przystępowanie nieuczestniczących państw 

członkowskich, uważa również, że 

rozwiązania te powinny zostać jak 

najszybciej zastąpione procedurami 

unijnymi, nawet w dziedzinach, w których 

nie wszystkie państwa członkowskie 

spełniają warunki uczestnictwa, aby 

umożliwić Unii realizowanie jej zadań w 

jednolitych ramach instytucjonalnych; w 

tym kontekście sprzeciwia się tworzeniu 

nowych instytucji poza ramami unijnymi i 

nadal dąży do włączenia do prawa 

unijnego EMS, pod warunkiem istnienia 

stosownej demokratycznej rozliczalności, 

a także odnośnych przepisów paktu 

fiskalnego, co przewidziano w samym 

Traktacie o stabilności, koordynacji i 

zarządzaniu w unii gospodarczej i 

walutowej, w oparciu o ocenę doświadczeń 

z wdrażania go; kładzie nacisk na fakt, że 

nie wolno oddzielać od siebie obecnego 
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procesu decyzyjnego i zobowiązań 

podatkowych; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Poprawka  26 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. uważa, że możliwe jest połączenie 

stanowiska przewodniczącego Eurogrupy 

ze stanowiskiem komisarza ds. spraw 

gospodarczych i finansowych i w tym 

przypadku proponuje, by przewodniczący 

Komisji powołał tego komisarza na 

wiceprzewodniczącego Komisji; jest 

zdania, że komisarz ds. gospodarczych i 

finansowych, który powinien dysponować 

wszelkimi niezbędnymi środkami i 

zdolnościami do stosowania i 

egzekwowania obowiązujących ram 

zarządzania gospodarką, na wzór 

uprawnień komisarza ds. konkurencji, 

mógłby nazywać się unijnym ministrem 

finansów po stworzeniu mechanizmu 

zdolności fiskalnej oraz Europejskiego 

Funduszu Walutowego; 

31. uważa, że możliwe jest połączenie 

stanowiska przewodniczącego Eurogrupy 

ze stanowiskiem komisarza ds. spraw 

gospodarczych i finansowych i w tym 

przypadku proponuje, by przewodniczący 

Komisji powołał tego komisarza na 

wiceprzewodniczącego Komisji; jest 

zdania, że komisarzowi temu można by, po 

stworzeniu mechanizmu zdolności 

fiskalnej oraz Europejskiego Funduszu 

Walutowego, przyznać wszelkie środki i 

zdolności niezbędne do stosowania i 

egzekwowania obowiązujących ram 

zarządzania gospodarczego oraz do 

optymalizacji rozwoju strefy euro we 

współpracy z ministrami finansów państw 

strefy euro, jak stwierdzono w 

sprawozdaniu w sprawie zdolności 

budżetowej strefy euro; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Poprawka  27 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. wskazuje na potrzebę zmodyfikowania 

umowy ramowej między Parlamentem 

Europejskim a Komisją Europejską w 

celu uwzględnienia w niej zobowiązania 

przewodniczącego Komisji do korzystania 

z przysługującego mu prawa do żądania 

rezygnacji ministra finansów UE na mocy 

art. 17 ust. 6 TUE, jeżeli tak postanowi 

Parlament Europejski większością głosów 

wszystkich swych posłów; 

skreśla się 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Poprawka  28 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. nalega na zapewnienie lepszej 

koordynacji i reprezentacji UE/ strefy euro 

w Międzynarodowym Funduszu 

Walutowym, Banku Światowym oraz 

innych międzynarodowych instytucjach 

finansowych, a także zwraca uwagę, że art. 

138 ust. 2 TFUE stanowi podstawę prawną 

dla przyjęcia środków gwarantujących 

jednolitą reprezentację UE/ strefy euro w 

międzynarodowych instytucjach 

finansowych oraz na konferencjach 

międzynarodowych; 

40. nalega na zapewnienie lepszej 

koordynacji i, w miarę możliwości, 

reprezentacji UE/ strefy euro w 

międzynarodowych instytucjach 

finansowych, a także zwraca uwagę, że art. 

138 ust. 2 TFUE stanowi podstawę prawną 

dla przyjęcia środków gwarantujących 

jednolitą reprezentację UE/ strefy euro w 

międzynarodowych instytucjach oraz na 

konferencjach międzynarodowych; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Poprawka  29 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. domaga się dalszych reform 

instytucjonalnych, aby zapewnić UGW 

skuteczny i demokratyczny rząd 

gospodarczy charakteryzujący się większą 

efektywnością, zintegrowany z ramami 

instytucjonalnymi Unii, w którym Komisja 

pełniłaby funkcje wykonawcze, a 

Parlament i Rada były 

współustawodawcami; 

53. domaga się dalszych reform 

instytucjonalnych, aby uczynić UGW 

bardziej skuteczną i demokratyczną, z 

większą zdolnością do zintegrowania z 

ramami instytucjonalnymi Unii, gdzie 

Komisja pełniłaby funkcje wykonawcze, a 

Parlament i Rada były 

współustawodawcami; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Poprawka  30 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. apeluje o utworzenie ram procedury 

uporządkowanego ogłaszania 

niewypłacalności przez dane państwo, aby 

zapewnić zgodność art. 125 TFUE z 

istniejącymi instrumentami stabilizacji, 

takimi jak EMS; 

skreśla się 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Poprawka  31 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. przypomina, że istnieją już 

mechanizmy dialogu gospodarczego, 

zwłaszcza dzięki nawiązaniu dialogu 

gospodarczego w ramach dwóch pakietów 

ustawodawczych, tzw. sześciopaku i 

dwupaku; uważa, że jest to skuteczne 

narzędzie przyznawania Parlamentowi 

bardziej znaczącej roli podczas negocjacji 

w ramach europejskiego semestru w celu 

rozszerzenia dialogu między Parlamentem, 

Radą, Komisją i Eurogrupą i proponuje 

sformalizowanie roli kontrolnej Parlamentu 

w ramach europejskiego semestru w 

drodze porozumienia 

międzyinstytucjonalnego; podkreśla, że 

legitymacja demokratyczna europejskiego 

semestru może zostać wzmocniona 

porozumieniem międzyinstytucjonalnym, 

które powinno umożliwić Parlamentowi i 

Radzie kształtowanie ogólnych 

wytycznych w sprawie polityki 

gospodarczej i wytycznych w sprawie 

zatrudnienia, zapewniając w ten sposób 

konkretną i regularną kontrolę 

parlamentarną tego procesu; podkreśla w 

związku z tym, że Komisja mogłaby 

zobowiązać się do przedkładania 

Parlamentowi Europejskiemu projektów 

61. przypomina, że istnieją już 

mechanizmy dialogu gospodarczego, 

zwłaszcza dzięki nawiązaniu dialogu 

gospodarczego w ramach dwóch pakietów 

ustawodawczych, tzw. sześciopaku i 

dwupaku; uważa, że jest to skuteczne 

narzędzie przyznawania Parlamentowi 

bardziej znaczącej roli w ramach 

europejskiego semestru w celu 

rozszerzenia dialogu między Parlamentem, 

Radą, Komisją i Eurogrupą i proponuje 

sformalizowanie roli kontrolnej Parlamentu 

w ramach europejskiego semestru w 

drodze porozumienia 

międzyinstytucjonalnego, o co Parlament 

już wielokrotnie apelował; przyjmuje z 

jeszcze większym zadowoleniem 

zaangażowanie parlamentów narodowych 

na szczeblu krajowym oraz współpracę 

między parlamentami narodowymi a 

Parlamentem Europejskim w ramach 

europejskiego semestru, a bardziej ogólnie 

w ramach zarządzania gospodarczego, np. 

za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia 

Parlamentarnego i konferencji na mocy art. 

13, a także zachęca do tych działań; uważa 

ponadto, że powinno się zwiększyć 

zaangażowanie partnerów społecznych w 
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zaleceń w sprawie europejskiego semestru 

przed ich przyjęciem; uważa ponadto, że 

nie jest w zasadzie konieczne, by 

traktować informacje dotyczące negocjacji 

i monitorowania programów dostosowań 

makroekonomicznych jako informacje 

poufne; przyjmuje z jeszcze większym 

zadowoleniem zaangażowanie 

parlamentów narodowych na szczeblu 

krajowym oraz współpracę między 

parlamentami narodowymi a Parlamentem 

Europejskim w ramach europejskiego 

semestru, a bardziej ogólnie w ramach 

zarządzania gospodarczego, np. za 

pośrednictwem Europejskiego Tygodnia 

Parlamentarnego i konferencji na mocy art. 

13, a także zachęca do tych działań; uważa 

ponadto, że powinno się zwiększyć 

zaangażowanie partnerów społecznych w 

europejski semestr; 

europejski semestr; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Poprawka  32 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. uważa, że przed wiosennym 

posiedzeniem Rady Europejskiej należy 

przeprowadzić ogólną ocenę sytuacji 

budżetowej i odnośnych perspektyw w UE 

i całej strefie euro, w poszczególnych 

państwach członkowskich strefy euro oraz 

w odniesieniu do wszystkich członków 

paktu fiskalnego, przy jednoczesnym 

dopilnowaniu, by zapewnienie zgodności z 

wymogami zawartymi w tzw. sześciopaku i 

dwupaku było obowiązkiem 

poszczególnych państw członkowskich; 

skreśla się 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Poprawka  33 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. oczekuje z zainteresowaniem na 

sprawozdanie Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Zasobów Własnych; pragnie powrotu 

do litery i ducha Traktatów oraz zmiany 

obecnego systemu opartego na dochodzie 

narodowym brutto na system oparty na 

rzeczywistych zasobach własnych budżetu 

UE i ewentualnie budżetu strefy euro, co 

do których istnieje szereg pomysłów, 

takich jak zreformowany podatek od 

wartości dodanej (VAT), podatek od 

transakcji finansowych, podatek od emisji 

dwutlenku węgla, wkład finansowy 

obliczony w oparciu o wspólną 

skonsolidowaną podstawę opodatkowania 

osób prawnych, europejski podatek od 

majątku czy przychód z innych źródeł, jak 

np. z systemu handlu uprawnieniami do 

emisji czy z zysków EBC; 

65. z zadowoleniem przyjmuje 

sprawozdanie Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Zasobów Własnych; pragnie powrotu 

do litery i ducha Traktatów oraz zmiany 

obecnego systemu opartego na dochodzie 

narodowym brutto na system oparty na 

rzeczywistych zasobach własnych budżetu 

UE i ewentualnie budżetu strefy euro, co 

do których istnieje szereg pomysłów; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Poprawka  34 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. proponuje wprowadzić budżet dla 

strefy euro z dochodami podchodzącymi z 

państw członkowskich, które wprowadziły 

euro, zgodnie z art. 21 rozporządzenia 

(UE, Euratom) nr 966/2012, przeznaczony 

na wydatki wyłącznie w państwach 

członkowskich używających tej waluty; 

uważa, że takie dochody wymagają 

wprowadzenia nowych zasobów własnych 

finansowanych przez państwa 

członkowskie, których walutą jest euro; 

przypomina, że dochody przeznaczone na 

określony cel w rozumieniu art. 21 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

966/2012 nie są objęte zakresem 

rozporządzenia w sprawie WRF ani 

pułapami w nim wyznaczonymi; 

skreśla się 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Poprawka  35 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. przyjmuje do wiadomości różnorodne 

propozycje stworzenia zdolności 

budżetowej w obrębie strefy euro; 

podkreśla, że propozycje te określają różne 

funkcje tej zdolności i mogą mieć różną 

postać (np. instrument konwergencji 

zapewniający warunkowe wsparcie dla 

reform strukturalnych lub mechanizm 

amortyzowania wstrząsów); przypomina, 

że Parlament domagał się, aby zdolność tę 

rozwijać w ramach unijnych; 

71. przyjmuje do wiadomości różnorodne 

propozycje stworzenia zdolności 

budżetowej w obrębie strefy euro; 

podkreśla, że propozycje te określają różne 

funkcje tej zdolności i mogą mieć różną 

postać; przypomina, że Parlament domagał 

się, aby zdolność tę rozwijać w ramach 

unijnych; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Poprawka  36 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. przypomina o stworzeniu europejskich 

urzędów nadzoru i unii bankowej; apeluje 

o podjęcie dalszych prac dotyczących 

kwestii długu państwowego oraz o 

zwiększenia odporności UGW na wstrząsy 

gospodarcze oraz zachowania 

spekulatywne na rynkach obligacji 

państwowych; wzywa do przyjęcia 

strategii służących absorpcji wstrząsów 

asymetrycznych i poprawie konwergencji 

między państwami członkowskimi przy 

jednoczesnym zapobieganiu wszelkim 

formom stałych przesunięć fiskalnych, 

zgodnie z art. 125 i art. 136 ust. 3 TFUE; 

skreśla się 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Poprawka  37 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. przypomina, że opowiada się za 

włączeniem Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności do ram prawnych Unii pod 

warunkiem zapewnienia odpowiedniej 

kontroli w Parlamencie Europejskim;

  

74. przypomina, że opowiada się za 

włączeniem Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności do ram prawnych Unii pod 

warunkiem zapewnienia odpowiedniej 

demokratycznej rozliczalności;  

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/38 

Poprawka  38 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 95 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

95. podkreśla, że w celu zapewnienia 

stabilnej bazy społecznej dla Unii należy 

zagwarantować przestrzeganie praw 

pracowników, zwłaszcza kiedy korzystają 

oni z przysługującego im prawa do 

mobilności, a także ich praw socjalnych, 

dzięki pełnemu wykorzystaniu 

instrumentów prawnych przewidzianych w 

Tytule IV, IX i X oraz zgodnie z Kartą 

praw podstawowych Unii Europejskiej; 

podkreśla w tym kontekście zwłaszcza 

prawa wynikające z dyrektywy 

2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 

Unii i członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium 

państw członkowskich; 

95. podkreśla, że w celu zapewnienia 

stabilnej bazy społecznej dla Unii należy 

zagwarantować przestrzeganie praw 

pracowników, zwłaszcza kiedy korzystają 

oni z przysługującego im prawa do 

mobilności, a także ich praw socjalnych, 

dzięki pełnemu wykorzystaniu 

instrumentów prawnych przewidzianych w 

Tytule IV, IX i X oraz zgodnie z Kartą 

praw podstawowych Unii Europejskiej; 

podkreśla w tym kontekście zwłaszcza 

prawa wynikające z dyrektywy 

2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 

Unii i członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium 

państw członkowskich oraz z 

rozporządzenia (UE) nr 492/2011 w 

sprawie swobodnego przepływu 

pracowników wewnątrz Unii; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Poprawka  39 

Mercedes Bresso 

w imieniu grupy S&D 

Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony 

2014/2249(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 97 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

97. podkreśla znaczenie wspierania idei 

płacy minimalnej określanej przez 

poszczególne państwa członkowskie, 

zbadania możliwości utworzenia systemu 

minimalnych zasiłków dla bezrobotnych, 

który wymagałby wprowadzenia 

wspólnych zasad i warunków na unijnym 

rynku pracy, oraz sugeruje, że na mocy 

obowiązujących przepisów Traktatu można 

by przyjąć dyrektywę w sprawie 

mobilności pracowników, aby ograniczyć 

wciąż istniejące przeszkody dla 

pracowników; 

97. podkreśla znaczenie wspierania idei 

płacy minimalnej określanej przez 

poszczególne państwa członkowskie; 

zauważa, że zbadanie możliwości 

utworzenia systemu minimalnych zasiłków 

dla bezrobotnych wymagałoby 

wprowadzenia wspólnych zasad i 

warunków na unijnym rynku pracy, oraz 

sugeruje, że na mocy obowiązujących 

przepisów Traktatu można by przyjąć 

wniosek ustawodawczy, aby ograniczyć 

wciąż istniejące przeszkody dla 

pracowników; 

Or. en 

 

 


