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13.1.2021 A9-0270/11

Poprawka 11
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 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. w tym kontekście ubolewa nad 
wyrokiem Trybunału z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie C-78/18, Komisja 
Europejska przeciwko Węgrom, w którym 
orzeczono, że włączenie organizacji 
pozarządowych w zakres ram 
przeciwdziałania praniu pieniędzy 
narusza prawo UE; wyraża zdziwienie 
uzasadnieniem Trybunału dotyczącym 
wykładni art. 65 ust. 1 lit. b) TFUE, 
zgodnie z którym pranie pieniędzy i 
finansowanie terroryzmu same w sobie 
nie stanowią wystarczająco poważnego 
zagrożenia dla podstawowych interesów 
społeczeństwa; ubolewa nad faktem, że 
zgodnie z tym orzeczeniem organizacje 
pozarządowe wydają się być ponad 
państwem prawa;

Or. en



AM\1222153PL.docx PE662.822v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

13.1.2021 A9-0270/12

Poprawka 12
Gilles Lebreton, 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 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że państwa 
członkowskie są suwerenne na gruncie 
podatkowym; przypomina, że UE może 
podejmować działania tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie, w drodze 
jednomyślnej decyzji, przyznają UE 
uprawnienia w danej dziedzinie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/13

Poprawka 13
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 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. żałuje, że Komisja nie zdecydowała 
się na wszczęcie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec tych państw 
członkowskich, które naruszyły przepisy 
Schengen;

skreśla się
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13.1.2021 A9-0270/14

Poprawka 14
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 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. ubolewa, że państwa członkowskie 
nie wywiązały się z obowiązku 
solidarności i dzielenia odpowiedzialności 
w związku z relokacją osób ubiegających 
się o azyl;

19. ubolewa, że Unia Europejska 
nadal wspiera masowy napływ migrantów 
poprzez dążenie do wdrożenia 
obowiązkowej i systematycznej relokacji 
nielegalnych migrantów; ubolewa, że 
państwa członkowskie nie wywiązały się z 
obowiązku solidarności i dzielenia 
odpowiedzialności w związku z 
repatriacją osób ubiegających się o azyl; 
wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie, aby dopilnowały, aby 
unijna i krajowa polityka azylowa ściśle 
ograniczała się do obowiązków 
określonych w Konwencji genewskiej 
dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/15

Poprawka 15
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 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących walki z poważnymi 
przestępstwami i terroryzmem; w 
szczególności zwraca uwagę na 
niedociągnięcia pod względem 
transpozycji w niektórych państw 
członkowskich, wskazane przez Komisję w 
związku z dyrektywą w sprawie 
zwalczania terroryzmu ((UE) 2017/541); 
zauważa, że większość państw 
członkowskich, przeciwko którym Komisja 
wszczęła w 2019 r. postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z 
brakiem transpozycji dyrektywy w sprawie 
danych dotyczących przelotu pasażera 
(2016/681/UE), w międzyczasie 
powiadomiła Komisję o przyjęciu środków 
niezbędnych do pomyślnej transpozycji 
tego aktu;

20. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących walki z poważnymi 
przestępstwami i terroryzmem; w 
szczególności zwraca uwagę na przelewy 
pieniężne dokonywane przez imigrantów 
do ich krajów pochodzenia i na 
niedociągnięcia pod względem 
transpozycji w niektórych państwach 
członkowskich, wskazane przez Komisję w 
związku z dyrektywą w sprawie 
zwalczania terroryzmu ((UE) 2017/541); 
zauważa, że większość państw 
członkowskich, przeciwko którym Komisja 
wszczęła w 2019 r. postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z 
brakiem transpozycji dyrektywy w sprawie 
danych dotyczących przelotu pasażera 
(2016/681/UE), w międzyczasie 
powiadomiła Komisję o przyjęciu środków 
niezbędnych do pomyślnej transpozycji 
tego aktu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/16

Poprawka 16
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 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa instytucje UE, by 
zagwarantowały pełne wdrożenie 
postanowień Karty praw podstawowych 
we wszystkich podejmowanych decyzjach, 
działaniach i strategiach z myślą o 
zapewnieniu rzetelnego przestrzegania 
zasady pluralizmu mediów i wolności 
mediów; wyraża zaniepokojenie stanem 
mediów w UE; ubolewa z powodu 
wszelkich praktyk mających na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub grożenie im; 
powtarza w związku z tym apel do Komisji 
o przedstawienie kompleksowego wniosku 
dotyczącego aktu ustawodawczego 
mającego na celu ustanowienie norm 
minimalnych, aby przeciwdziałać 
strategicznemu powództwu zmierzającemu 
do stłumienia debaty publicznej (SLAPP) 
w całej UE; wzywa Komisję, aby 
wprowadziła środki odstraszające, aby 
uniknąć nadużywania instrumentów 
prawnych mającego na celu zastraszanie 
dziennikarzy lub szkodzenie im;

21. wzywa instytucje UE, by 
zagwarantowały pełne wdrożenie 
postanowień Karty praw podstawowych 
we wszystkich podejmowanych decyzjach, 
działaniach i strategiach z myślą o 
zapewnieniu rzetelnego przestrzegania 
zasady pluralizmu, niezależności i 
wolności mediów; wyraża zaniepokojenie 
stanem mediów w UE; ubolewa z powodu 
wszelkich praktyk mających na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub grożenie im; 
powtarza w związku z tym apel do Komisji 
o przedstawienie kompleksowego wniosku 
dotyczącego aktu ustawodawczego 
mającego na celu ustanowienie norm 
minimalnych, aby przeciwdziałać 
strategicznemu powództwu zmierzającemu 
do stłumienia debaty publicznej (SLAPP) 
w całej UE; wzywa Komisję, aby 
wprowadziła środki odstraszające, aby 
uniknąć nadużywania instrumentów 
prawnych mającego na celu zastraszanie 
dziennikarzy lub szkodzenie im;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/17

Poprawka 17
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 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. potępia rosnącą liczbę kampanii 
dezinformacji mających na celu 
wprowadzanie opinii publicznej w błąd w 
odniesieniu do działań UE i 
wymierzonych również w środki 
podejmowane z myślą o zapewnieniu 
prawidłowego stosowania prawa UE w 
państwach członkowskich; apeluje do 
Komisji o przeciwdziałanie tym 
zjawiskom, gdyż ich celem jest 
podważanie procesów demokratycznych 
oraz osłabianie zaufania obywateli do 
demokratycznych instytucji UE; apeluje 
do Komisji o wdrożenie jasnego, 
kompleksowego i szerokiego zbioru 
działań w celu rozwiązania problemu 
rozpowszechniania dezinformacji w 
Europie i jej wpływu oraz zapewnienia 
ochrony wartości europejskich i systemów 
demokratycznych;

22. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jasnego, kompleksowego i szerokiego 
zbioru działań w celu rozwiązania 
problemu rozpowszechniania 
dezinformacji w Europie i jej wpływu oraz 
zapewnienia ochrony wartości, kultur i 
tradycji europejskich i systemów 
demokratycznych;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/18

Poprawka 18
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 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że brak spójnego i 
kompleksowego zestawu skodyfikowanych 
zasad dobrej administracji obowiązujących 
w całej Unii utrudnia obywatelom i 
przedsiębiorstwom łatwe i pełne 
zrozumienie przysługujących im praw 
wynikających z prawa Unii; podkreśla 
zatem, że skodyfikowanie zasad dobrej 
administracji w formie rozporządzenia 
określającego poszczególne aspekty 
procedur administracyjnych, w tym 
powiadomień, wiążących terminów, prawa 
do bycia wysłuchanym, a także prawa 
dostępu każdej osoby do dokumentacji jej 
dotyczącej, wzmocniłoby prawa obywateli 
i poprawiłoby przejrzystość; uważa, że 
takie uregulowanie zwiększyłoby 
skuteczność, efektywność i zdolności 
administracji i usług publicznych oraz, w 
tym zakresie, stanowiłoby odpowiedź na 
potrzeby pod względem inwestycji i reform 
w całej Unii Europejskiej;

25. podkreśla,, że konieczne jest ścisłe 
rozdzielenie polityki i administracji; 
ubolewa nad niedostatecznymi 
ograniczeniami w odniesieniu do 
członkostwa i zaangażowania urzędników 
służby cywilnej i sędziów w partiach 
politycznych w wielu państwach 
członkowskich oraz podkreśla, że brak 
spójnego i kompleksowego zestawu 
skodyfikowanych zasad dobrej 
administracji obowiązujących w całej Unii 
utrudnia obywatelom i przedsiębiorstwom 
łatwe i pełne zrozumienie przysługujących 
im praw wynikających z prawa Unii; 
podkreśla zatem, że skodyfikowanie zasad 
dobrej administracji w formie 
rozporządzenia określającego 
poszczególne aspekty procedur 
administracyjnych, w tym powiadomień, 
wiążących terminów, prawa do bycia 
wysłuchanym, a także prawa dostępu 
każdej osoby do dokumentacji jej 
dotyczącej, wzmocniłoby prawa obywateli 
i poprawiłoby przejrzystość; uważa, że 
takie uregulowanie zwiększyłoby 
skuteczność, efektywność i zdolności 
administracji i usług publicznych oraz, w 
tym zakresie, stanowiłoby odpowiedź na 
potrzeby pod względem inwestycji i reform 
w całej Unii Europejskiej;

Or. en
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