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10.1.2019 A8-0469/72 

Poprawka  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 

państwach członkowskich 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „praworządność” odnosi się do 

wartości Unii wpisanych do art. 2 Traktatu 

o Unii Europejskiej, do których należą: 

zasada legalizmu, oznaczająca przejrzysty, 

rozliczalny, demokratyczny 

i pluralistyczny proces przyjmowania 

aktów prawnych; pewność prawa; zakaz 

arbitralności w działaniu władz 

wykonawczych; skuteczna ochrona 

sądowa, w tym ochrona praw 

podstawowych, dokonywana przez 

niezależne sądy; podział władzy i równość 

wobec prawa; 

a) „praworządność” zapisana w art. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 

takie zasady jak: zasada legalizmu, 

oznaczająca przejrzysty, rozliczalny, 

demokratyczny i pluralistyczny proces 

stanowienia prawa; pewność prawa; zakaz 

arbitralności w działaniu władz 

wykonawczych; dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości i skutecznej ochrony 

sądowej przed niezależnymi i 

bezstronnymi sądami; podział władzy; 

niedyskryminację i równość wobec prawa; 

poszanowanie praw podstawowych 

zapisanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej oraz w 

międzynarodowych traktatach 

dotyczących praw człowieka; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Poprawka  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 

państwach członkowskich 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Panel niezależnych ekspertów 

 1. W stwierdzeniu uogólnionego braku 

Komisję wspomaga reprezentatywny panel 

niezależnych ekspertów („panel ekspertów 

ds. praworządności”), który co roku 

dokonuje oceny sytuacji we wszystkich 

państwach członkowskich na podstawie 

kryteriów i informacji o charakterze 

ilościowym i jakościowym, w tym również 

na podstawie orzeczeń Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i 

Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, sprawozdań Trybunału 

Obrachunkowego, sprawozdań i opinii 

innych instytucji, organów, urzędów lub 

agencji Unii oraz na podstawie konkluzji 

i zaleceń odpowiednich organizacji 

międzynarodowych. Powyższą ocenę 

podaje się do wiadomości publicznej. 

 2. Parlament Europejski przeprowadza 

wraz z parlamentami narodowymi 

coroczną debatę podsumowującą ocenę 

sporządzoną przez panel ekspertów ds. 

praworządności. W tym celu parlamenty 

narodowe i właściwa komisja Parlamentu 

Europejskiego wspólnie powołują 

wyspecjalizowaną wspólną grupę 

parlamentarną. Parlament Europejski i 

parlamenty narodowe wspólnie określają 
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organizację i regulamin tej grupy w 

oparciu o art. 9 Protokołu nr 1 w sprawie 

roli parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej, załączonego do Traktatu o 

Unii Europejskiej i Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 3. W skład panelu ekspertów ds. 

praworządności wchodzi: 

 a) po jednym niezależnym ekspercie 

wyznaczonym przez parlament każdego 

państwa członkowskiego, który musi być 

wykwalifikowanym sędzią trybunału 

konstytucyjnego lub sądu najwyższego 

niepozostającym w służbie czynnej; 

 b) dziesięciu ekspertów wyznaczonych 

przez Parlament Europejski większością 

dwóch trzecich głosów, wybranych 

spośród ekspertów zgłoszonych przez: 

 (i) Zrzeszenie Europejskich Akademii 

Nauk (ALLEA); 

 (ii) europejską sieć krajowych instytucji 

ds. praw człowieka (ENNHRI); 

 (iii) Radę Europy (w tym Komisję 

Wenecką, Grupę Państw Przeciwko 

Korupcji (GRECO) i komisarza Rady 

Europy ds. praw człowieka); 

 (iv) Europejską Komisję na rzecz 

Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości 

(CEPEJ) oraz Radę Izb Adwokackich i 

Stowarzyszeń Prawniczych Unii 

Europejskiej (CCBE); oraz 

 (v) Organizację Narodów Zjednoczonych 

(ONZ), Organizację Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie (OBWE) oraz 

Organizację Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD). 

 4. W składzie panelu ekspertów ds. 

praworządności zapewnia się równowagę 

płci. 

 5. Panel ekspertów ds. praworządności 

wybiera przewodniczącego spośród swoich 

członków. 

 6. Aby ułatwić pracę panelu ekspertów ds. 
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praworządności, Komisja zapewnia 

panelowi sekretariat umożliwiający 

skuteczne funkcjonowanie panelu, w 

szczególności poprzez gromadzenie 

danych i źródeł informacji, które należy 

poddać analizie i ocenie, a także poprzez 

udzielanie wsparcia administracyjnego. 

Or. en 

 


