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11.4.2018 A8-0127/1 

Poprawka  1 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że 

ośmiotygodniowy okres ustanowiony w 

art. 4 Protokołu nr 1 okazał się 

niewystarczający do terminowego 

monitorowania przestrzegania zasady 

pomocniczości; 

N. mając na uwadze, że wiele 

parlamentów narodowych nie 

wykorzystuje w pełni ośmiotygodniowego 

okresu ustanowionego w art. 4 Protokołu 

nr 1 na terminowe monitorowanie 

przestrzegania zasady pomocniczości; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Poprawka  2 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że mechanizm 

wczesnego ostrzegania można uzupełnić 

systemem, który umożliwia obecnie 

parlamentom narodowym przedstawienie 

konstruktywnych propozycji do 

rozważenia przez Komisję, z należytym 

uwzględnieniem przysługującego jej 

prawa inicjatywy; 

skreśla się 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Poprawka  3 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że kilka 

parlamentów narodowych wyraziło 

zainteresowanie narzędziem służącym 

usprawnieniu dialogu politycznego, który 

dałby im możliwość proponowania 

konstruktywnych wniosków do 

rozpatrzenia przez Komisję, z należytym 

uwzględnieniem przysługującego Komisji 

prawa inicjatywy i po uprzednim 

uzyskaniu poparcia Parlamentu; 

P. mając na uwadze, że kilka 

parlamentów narodowych wyraziło 

zainteresowanie narzędziem służącym 

usprawnieniu dialogu politycznego, który 

dałby im możliwość proponowania 

konstruktywnych wniosków do 

rozpatrzenia przez Komisję, z należytym 

uwzględnieniem przysługującego Komisji 

prawa inicjatywy; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Poprawka  4 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, że unijny mechanizm 

wczesnego ostrzegania był rzadko 

używany od czasu wejścia w życie 

Traktatu z Lizbony i uważa, że można go 

zreformować w obecnych ramach 

konstytucyjnych; 

13. podkreśla, że unijny mechanizm 

wczesnego ostrzegania był rzadko 

używany od czasu wejścia w życie 

Traktatu z Lizbony; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Poprawka  5 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. przyjmuje do wiadomości wniosek 

złożony przez parlamenty narodowe w 

sprawie wydłużenia ośmiotygodniowego 

terminu na przedstawienie uzasadnionej 

opinii na mocy art. 3 Protokołu nr 1; 

podkreśla jednak, że obecne ramy 

traktatowe nie przewidują takiego 

przedłużenia terminu; jest zatem zdania, że 

Komisja powinna wprowadzić techniczny 

okres zgłoszeń w ramach systemu 

wczesnego ostrzegania w celu przyznania 

dodatkowego czasu między dniem, w 

którym projekty aktów ustawodawczych 

wpływają technicznie do izb parlamentów 

narodowych, a dniem, w którym zaczyna 

biec ośmiotygodniowy termin; w związku 

z tym przypomina, że w 2009 r. Komisja 

wprowadziła inne ustalenia praktyczne 

dotyczące funkcjonowania mechanizmu 

kontroli pomocniczości; 

16. odnotowuje wniosek złożony przez 

parlamenty narodowe w sprawie 

wydłużenia ośmiotygodniowego terminu 

na przedstawienie uzasadnionej opinii na 

mocy art. 3 Protokołu nr 1; podkreśla 

jednak, że obecne ramy traktatowe nie 

przewidują takiego przedłużenia terminu; 

w związku z tym przypomina, że w 2009 r. 

Komisja wprowadziła inne ustalenia 

praktyczne dotyczące funkcjonowania 

mechanizmu kontroli pomocniczości; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Poprawka  6 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. przyjmuje do wiadomości wniosek 

złożony przez niektóre parlamenty 

narodowe w sprawie wydłużenia 

ośmiotygodniowego terminu na 

przedstawienie uzasadnionej opinii na 

mocy art. 6 Protokołu nr 2; 

skreśla się 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Poprawka  7 

Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

2016/2149(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. proponuje, w nawiązaniu do 

dialogu politycznego zainicjowanego przez 

Komisję w 2016 r., aby w pełni 

wykorzystać system, w ramach którego 

parlamenty narodowe mogą składać do 

Komisji konstruktywne wnioski w celu 

wywarcia pozytywnego wpływu na 

europejską debatę i prawa Komisji do 

inicjatywy ustawodawczej; w związku z 

tym sugeruje, aby Komisja mogła 

decydować, czy rozpatrzyć takie wnioski 

lub udzielić na nie formalnej odpowiedzi 

wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia; 

zaznacza, że taka procedura nie może 

obejmować prawa do inicjatywy 

ustawodawczej czy prawa do uchylenia lub 

zmiany prawodawstwa, ponieważ w 

przeciwnym razie podważałaby metodę 

wspólnotową i podział kompetencji między 

szczeblem krajowym i unijnym, a także 

stanowiłaby naruszenie Traktatów; zaleca 

tymczasem, aby w przypadku ewentualnej 

przyszłej zmiany Traktatów prawo 

inicjatywy ustawodawczej przyznać 

głównie Parlamentowi Europejskiemu jako 

bezpośredniemu przedstawicielowi 

obywateli UE; 

18. proponuje, w nawiązaniu do 

dialogu politycznego zainicjowanego przez 

Komisję w 2016 r., aby wykorzystać 

system, w ramach którego parlamenty 

narodowe mogą składać do Komisji 

konstruktywne wnioski w celu wywarcia 

pozytywnego wpływu na europejską 

debatę i prawa Komisji do inicjatywy 

ustawodawczej; w związku z tym sugeruje, 

aby Komisja zachowała swobodę 

decydowania, czy rozpatrzyć takie wnioski 

lub udzielić na nie formalnej odpowiedzi 

wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia; 

zaznacza, że taka procedura nie może 

obejmować prawa do inicjatywy 

ustawodawczej czy prawa do uchylenia lub 

zmiany prawodawstwa, ponieważ w 

przeciwnym razie podważałaby metodę 

wspólnotową i podział kompetencji między 

szczeblem krajowym i unijnym, a także 

stanowiłaby naruszenie Traktatów; zaleca 

tymczasem, aby w przypadku ewentualnej 

przyszłej zmiany Traktatów prawo 

inicjatywy ustawodawczej przyznać 

Parlamentowi Europejskiemu jako 

bezpośredniemu przedstawicielowi 

obywateli UE; 

Or. en 
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