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13.1.2021 A9-0270/1

Poprawka 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że poszanowanie 
praworządności to warunek wstępny 
zapewnienia demokracji i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
utrzymanie praworządności stanowi 
warunek niezbędny do korzystania z praw i 
wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z traktatów i prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że UE ma do 
odegrania rolę w rozwiązywaniu kwestii 
związanych z praworządnością, 
gdziekolwiek się pojawiają; mając na 
uwadze, że sądy krajowe w państwach 
członkowskich zapewniają skuteczne 
egzekwowanie praw i obowiązków 
przewidzianych prawem UE; mając na 
uwadze, że niezależne i skuteczne systemy 
wymiaru sprawiedliwości w państwach 
członkowskich stanowią również 
fundament wzajemnego zaufania, które jest 
podstawą wspólnej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
otoczenia sprzyjającego inwestycjom, 
trwałości długoterminowego wzrostu 
gospodarczego i ochrony interesów 
finansowych UE;

G. mając na uwadze, że poszanowanie 
praworządności to warunek wstępny 
zapewnienia demokracji i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
utrzymanie praworządności stanowi 
warunek niezbędny do korzystania z praw i 
wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z traktatów i prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że sądy 
krajowe w państwach członkowskich 
zapewniają skuteczne egzekwowanie praw 
i obowiązków przewidzianych prawem 
UE; mając na uwadze, że niezależne i 
skuteczne systemy wymiaru 
sprawiedliwości w państwach 
członkowskich stanowią również 
fundament wzajemnego zaufania, które jest 
podstawą wspólnej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
otoczenia sprzyjającego inwestycjom, 
trwałości długoterminowego wzrostu 
gospodarczego i ochrony interesów 
finansowych UE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/2

Poprawka 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Komisji decyzja ramowa 
Rady 2008/841/WSiSW w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej4 
nie gwarantuje koniecznego minimalnego 
poziomu zbliżenia przepisów w 
odniesieniu do zarządzania organizacją 
przestępczą lub przynależności do niej w 
oparciu o jednolitą definicję organizacji 
przestępczej; mając na uwadze, że decyzja 
ramowa pozwala państwom członkowskim 
na niewprowadzanie pojęcia organizacji 
przestępczej do ich ustawodawstwa 
krajowego, natomiast mogą one stosować 
obowiązujące krajowe prawo karne, 
odwołując się do ogólnych przepisów 
dotyczących udziału w określonych 
przestępstwach i ich przygotowywania; 
mając na uwadze, że w konsekwencji 
mogą powstać kolejne rozbieżności w 
praktycznym stosowaniu decyzji ramowej;

____________________

4 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w oparciu o art. 10 
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z 
dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej 
(COM(2016)0448).

L. mając na uwadze, że decyzja 
ramowa Rady 2008/841/WSiSW w 
sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej4 pozwoliła państwom 
członkowskim na dalsze stosowanie 
obowiązującego prawa karnego, a 
jednocześnie zachęciła je do współpracy;

____________________

4 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w oparciu o art. 10 
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z 
dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej 
(COM(2016)0448).
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Poprawka 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne, 
przynosząc w szczególności poważne 
następstwa o charakterze fizycznym i 
psychologicznym dla małoletnich, 
zwłaszcza małoletnich bez opieki; mając 
na uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec Republiki Czeskiej, Polski i Węgier 
w związku z odmową zastosowania się do 
decyzji o relokacji;

M. mając na uwadze, że kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę bardziej 
skutecznego powstrzymywania masowej 
imigracji, której celem stała się Unia 
Europejska, w szczególności poprzez 
bardziej skuteczne działanie wobec 
organizacji przestępczych pośredników 
oraz wobec państw i organizacji 
pozarządowych zapewniających im 
wsparcie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/4

Poprawka 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że zgodnie z 
kodeksem granicznym Schengen 
tymczasowe przywrócenie kontroli na 
granicach jest możliwe jedynie w 
wyjątkowych okolicznościach i jako 
ostateczność; mając na uwadze, że wiele 
państw członkowskich naruszyło przepisy, 
przedłużając kontrole na granicach bez 
należytego uzasadnienia; mając na 
uwadze, że Komisja nie uznała za 
stosowne, aby wszcząć postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw;

N. mając na uwadze, że zgodnie z 
kodeksem granicznym Schengen 
tymczasowe przywrócenie kontroli na 
granicach jest możliwe w wyjątkowych 
okolicznościach; mając na uwadze, że 
wiele państw członkowskich słusznie 
skorzystało z tej możliwości; mając na 
uwadze, że Komisja nie uznała za 
stosowne, aby wszcząć postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw w związku z naruszeniem prawa 
UE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/5

Poprawka 5
Gunnar Beck
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania roczne Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE za lata 2017, 2018 i 
2019, w tym sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów; przyznaje, że te 
sprawozdania roczne, prawo do składania 
petycji oraz europejska inicjatywa 
obywatelska to cenne narzędzia 
umożliwiające prawodawcom UE 
wykrywanie potencjalnych problemów; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji, że będzie ona przywiązywała 
wielką wagę do wkładu obywateli, 
przedsiębiorstw i innych zainteresowanych 
stron w wykrywanie naruszeń prawa UE; 
apeluje do Komisji, aby zintensyfikowała 
debatę publiczną na temat jej sprawozdań 
rocznych;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania roczne Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE za lata 2017, 2018 i 
2019, w tym sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów; przyznaje, że te 
sprawozdania roczne, prawo do składania 
petycji oraz europejska inicjatywa 
obywatelska to cenne narzędzia 
umożliwiające prawodawcom UE 
wykrywanie potencjalnych problemów; 
zauważa, że pierwsze roczne sprawozdanie 
Komisji na temat praworządności wydaje 
się dość wybiórcze, tzn. nie obejmuje ono 
wszystkich pojawiających się kwestii, lecz 
raczej wydaje się być zależne od planu 
działań, tak aby objąć naruszenia na 
Węgrzech, natomiast naruszenia w innych 
państwach członkowskich wydają się być 
objęte w mniejszym stopniu; uważa, że 
sprawozdanie to może również posłużyć do 
określenia potencjalnych problemów 
związanych ze stosowaniem prawa UE 
przez UE i jej instytucje oraz za ich 
pośrednictwem, o ile nie jest to objęte 
zakresem kompetencji Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, zwłaszcza 
gdy UE nabywa dalsze kompetencje w 
dziedzinach, które należały wcześniej do 
kompetencji państw członkowskich;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/6

Poprawka 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje znaczną liczbę petycji, 
w których wyrażane są obawy obywateli 
związane z naruszaniem praworządności w 
państwach członkowskich, i z 
zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie 
obywateli w korzystanie z przysługujących 
im praw; uważa, że takie monitorowanie 
ma zasadnicze znaczenie dla ujawnienia 
zagrożeń dla praworządności oraz praw i 
wolności obywateli UE, a także 
zapobiegania takim zagrożeniom, zanim 
będą one wymagały oficjalnej reakcji; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
pierwsze roczne sprawozdanie Komisji na 
temat praworządności jako nowe 
narzędzie zapobiegawcze i element 
nowego corocznego mechanizmu 
praworządności; ponownie wyraża 
poparcie dla ustanowienia unijnego 
mechanizmu na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, 
który byłby regulowany porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym;

2. odnotowuje znaczną liczbę petycji, 
w których wyrażane są obawy obywateli 
związane z naruszaniem praworządności w 
państwach członkowskich, i z 
zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie 
obywateli w korzystanie z przysługujących 
im praw; uważa, że takie monitorowanie 
ma zasadnicze znaczenie dla ujawnienia 
zagrożeń dla praworządności oraz praw i 
wolności obywateli UE, a także 
zapobiegania takim zagrożeniom, zanim 
będą one wymagały oficjalnej reakcji; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/7

Poprawka 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla zasadniczą rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) jako jedynej 
instytucji orzekającej o ważności prawa 
UE i w ten sposób zapewniającej jego 
prawidłowe interpretowanie i stosowanie 
przez instytucje i państwa członkowskie 
UE; przypomina, że postępowanie 
prejudycjalne jest podstawowym 
mechanizmem prawa UE, które pomaga 
wyjaśnić, w jaki sposób należy 
interpretować i stosować prawo UE; 
zachęca sądy krajowe do zwracania się w 
razie wątpliwości do TSUE i do 
zapobiegania w ten sposób 
postępowaniom w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

skreśla się

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/8

Poprawka 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że nieegzekwowanie 
prawa nie tylko podważa efektywność 
rynku wewnętrznego, lecz także ma 
bezpośredni wpływ na prawa 
indywidualne i w rezultacie osłabia 
wiarygodność i wizerunek Unii; jest 
zdania, że duża liczba postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego świadczy o tym, 
że terminowe, prawidłowe i skuteczne 
stosowanie prawa UE w państwach 
członkowskich pozostaje poważnym 
wyzwaniem oraz priorytetem; apeluje do 
Komisji, aby przedstawiła więcej 
informacji o kryteriach przyjętych w 
ramach nowego podejścia 
metodologicznego stosowanego od 2017 r., 
mającego na celu ustalenie 
najpoważniejszych przypadków uchybień 
wobec prawa UE i odnośnych skarg; 
ubolewa nad faktem, że rosnąca liczba 
postępowań doprowadziła do stałego od 
2017 r. wydłużania się średniego czasu 
badania potencjalnych naruszeń prawa UE; 
apeluje do Komisji o skrócenie średniego 
czasu potrzebnego na rozpatrzenie skarg i 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
apeluje do Komisji, aby w stosownych 
przypadkach radykalnie skróciła czas 
potrzebny na postawienie państwa 
członkowskiego przed Trybunałem 

8. podkreśla, że nieegzekwowanie 
prawa podważa efektywność rynku 
wewnętrznego; jest zdania, że duża liczba 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
świadczy o tym, że terminowe, prawidłowe 
i skuteczne stosowanie prawa UE w 
państwach członkowskich pozostaje 
poważnym wyzwaniem oraz priorytetem; 
apeluje do Komisji, aby przedstawiła 
więcej informacji o kryteriach przyjętych 
w ramach nowego podejścia 
metodologicznego stosowanego od 2017 r., 
mającego na celu ustalenie 
najpoważniejszych przypadków uchybień 
wobec prawa UE i odnośnych skarg; 
ubolewa nad faktem, że rosnąca liczba 
postępowań doprowadziła do stałego od 
2017 r. wydłużania się średniego czasu 
badania potencjalnych naruszeń prawa UE; 
apeluje do Komisji o skrócenie średniego 
czasu potrzebnego na rozpatrzenie skarg i 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
apeluje do Komisji, aby w stosownych 
przypadkach radykalnie skróciła czas 
potrzebny na postawienie państwa 
członkowskiego przed Trybunałem 
zgodnie z art. 258 TFUE i art. 260 TFUE;
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13.1.2021 A9-0270/9

Poprawka 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. docenia prace prowadzone przez 
Komisję Europejską i poszanowanie przez 
nią zasady pomocniczości; zwraca uwagę, 
że parlamenty narodowe oraz w 
stosownych przypadkach parlamenty 
regionalne odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
aktów prawnych UE; zauważa, że można 
ulepszyć obecne formy współpracy z 
parlamentami narodowymi; wyraża 
ubolewanie z powodu obecnej struktury 
procedury dotyczącej mechanizmu kontroli 
zasady pomocniczości, która zmusza 
komisje UE w parlamentach narodowych 
do poświęcania zbyt długiego czasu 
ocenom technicznym i prawnym, a 
jednocześnie do przestrzegania krótkich 
terminów; proponuje dokonanie przeglądu 
tych mechanizmów, aby zwiększyć ich 
funkcjonalność i skuteczność oraz 
umożliwić opracowanie bardziej 
politycznego podejścia do kontroli zasady 
pomocniczości w całej UE; sugeruje, aby 
do kontroli zasady pomocniczości w 
większym stopniu zaangażować Europejski 
Komitet Regionów, reprezentujący władze 
regionalne i lokalne;

11. docenia prace prowadzone przez 
Komisję Europejską oraz potrzebę ścisłego 
stosowania zasady pomocniczości przez 
wszystkie instytucje UE, a także 
egzekwowania tej zasady przez państwa 
członkowskie przed Trybunałem 
Sprawiedliwości; zwraca uwagę, że 
parlamenty narodowe oraz w stosownych 
przypadkach parlamenty regionalne 
odgrywają kluczową rolę w kontroli 
przedlegislacyjnej projektów aktów 
prawnych UE; zauważa, że można 
ulepszyć obecne formy współpracy z 
parlamentami narodowymi; wyraża 
ubolewanie z powodu obecnej struktury 
procedury dotyczącej mechanizmu kontroli 
zasady pomocniczości, która zmusza 
komisje UE w parlamentach narodowych 
do poświęcania zbyt długiego czasu 
ocenom technicznym i prawnym, a 
jednocześnie do przestrzegania krótkich 
terminów; proponuje dokonanie przeglądu 
tych mechanizmów, aby zwiększyć ich 
funkcjonalność i skuteczność oraz 
umożliwić opracowanie bardziej 
politycznego podejścia do kontroli zasady 
pomocniczości w całej UE; sugeruje, aby 
do kontroli zasady pomocniczości w 
większym stopniu zaangażować Europejski 
Komitet Regionów, reprezentujący władze 
regionalne i lokalne i państwa 
członkowskie;
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13.1.2021 A9-0270/10

Poprawka 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
(2019/2132(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej i piątej dyrektywy 
w sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; zachęca państwa członkowskie 
do pilnej i prawidłowej transpozycji tych 
dyrektyw; z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie przez Komisję komunikatu pt. 
„Jak zapewnić lepsze wdrażanie ram 
regulacyjnych UE dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu”, który, wraz z 
szeregiem sprawozdań, może pomóc 
organom europejskim i krajowym lepiej 
radzić sobie z praniem pieniędzy, w tym z 
zagrożeniem finansowaniem terroryzmu;

12. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej i piątej dyrektywy 
w sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; zachęca państwa członkowskie 
do pilnej i prawidłowej transpozycji tych 
dyrektyw; z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie przez Komisję komunikatu pt. 
„Jak zapewnić lepsze wdrażanie ram 
regulacyjnych UE dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu”, który, wraz z 
szeregiem sprawozdań, może pomóc 
organom europejskim i krajowym lepiej 
radzić sobie z praniem pieniędzy przez 
organizacje finansowe, pozarządowe, 
finansowane przez państwa trzecie 
fundacje i organizacje charytatywne, w 
tym z zagrożeniem finansowaniem 
terroryzmu;
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