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Poprawka 1
Paulo Rangel

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że związek 
między europejskim nakazem 
aresztowania (ENA) a obywatelstwem UE 
sprawia, że jest on następstwem 
swobodnego przepływu osób na podstawie 
zasady wzajemnego uznawania, której 
koniecznym warunkiem skutecznego 
działania jest wzajemne zaufanie między 
państwami członkowskimi i która opiera 
się na wspólnym poszanowaniu praw 
podstawowych określonych w TUE 
i Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 2
Paulo Rangel

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że władze 
Zjednoczonego Królestwa były 
odpowiedzialne za wydanie i wykonanie 
znacznej liczby europejskich nakazów 
aresztowania; mając na uwadze, że 
deklaracja polityczna w sprawie 
przyszłych stosunków stanowi, iż stosunki 
między Zjednoczonym Królestwem a UE 
„będą przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; mając na uwadze, że 
nowe ustalenia dotyczące współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
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karnych między UE a Zjednoczonym 
Królestwem nadal są przedmiotem 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 3
Paulo Rangel

Projekt opinii
Motyw -A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ab. mając na uwadze, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE 
dezaktualizuje art. 10 ust. 4 i 5 protokołu 
nr 36 do TUE;

Or. en

Poprawka 4
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania, ustanawiająca jeden 
z najstarszych instrumentów opartych na 
wzajemnym uznawaniu w sprawach 
karnych, przyczyniła się do przyspieszenia 
procedur wydawania osób w porównaniu 
z tradycyjnymi systemami współpracy 
w zakresie ekstradycji między różnymi 
jurysdykcjami;

Or. en
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Poprawka 5
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowało obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że decyzja 
ramowa w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania ujawniła wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego;

1. uznaje, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania stanowi kamień węgielny 
europejskiej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości; uznaje, 
że jej prawidłowe wdrożenie ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia sprawnej 
współpracy między organami ścigania; 
zauważa jednak, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania ujawniło wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego, które 
utrudniają sprawne wdrożenie tego 
instrumentu i ostatecznie walkę z poważną 
przestępczością w całej UE;

Or. en

Poprawka 6
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowało obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że decyzja 
ramowa w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania ujawniła wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego;

1. uznaje, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowało obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu 
do ekstradycji ich własnych obywateli; 
zauważa, że decyzja ramowa w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania 
ujawniła wyraźne różnice między 
krajowymi przepisami prawa karnego 
materialnego i procesowego;



PE658.701v01-00 6/29 AM\1214125PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 7
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
 Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowało obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że decyzja 
ramowa w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania ujawniła wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego;

1. uznaje, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowało obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że decyzja 
ramowa w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania ujawniła wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego; 
uważa, że transgraniczny wymiar coraz 
większej liczby przestępstw, w tym 
związanych z korupcją, handlem ludźmi, 
cyberprzestępczością, szkodami 
w środowisku i przemocą ze względu na 
płeć, sprawia, że poszanowanie 
praworządności i praw podstawowych 
przez państwa członkowskie ma jeszcze 
większe znaczenie, w szczególności jeśli 
chodzi o prawa procesowe;

Or. en

Poprawka 8
Giuliano Pisapia

Projekt opinii
 Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowało obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że decyzja 

1. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania jest skutecznym 
instrumentem współpracy sądowej, który 
doprowadził do znacznego uproszczenia 
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ramowa w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania ujawniła wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego;

i przyspieszenia procedur przekazywania 
osób między państwami członkowskimi 
UE; uznaje jednak, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania spowodowała obciążenie 
systemów prawnych w wielu państwach 
członkowskich i ujawniła wyraźne różnice 
między krajowymi przepisami prawa 
karnego materialnego i procesowego; 
podkreśla, że konieczna jest poprawa 
stosowania decyzji ramowej w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania 
obejmująca: 
- dalszą harmonizację praw procesowych 
podejrzanych, w tym prawa do rzetelnego 
procesu sądowego i prawa do obrony, 
zasady ne bis in idem oraz przepisów 
dotyczących wykonania nakazu 
aresztowania, jeżeli osoba, której dotyczy 
europejski nakaz aresztowania, jest 
nieletnia i ze względu na jej wiek nie może 
być pociągnięta do odpowiedzialności 
karnej za czyny stanowiące podstawę 
wydania nakazu aresztowania zgodnie 
z prawem wykonującego nakaz państwa; 
oraz
- ukierunkowane zmiany w decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania, podkreślone już w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 
27 lutego 2014 r. zawierającej zalecenia 
dla Komisji w sprawie przeglądu 
europejskiego nakazu aresztowania, takie 
jak uwzględnienie jasnej definicji pojęcia 
„organ sądowy” oraz wprowadzenie 
obowiązkowego powodu odmowy, gdy 
istnieją istotne podstawy, aby twierdzić, że 
wykonanie środka byłoby niezgodne 
z zobowiązaniami państwa 
członkowskiego wykonującego nakaz na 
mocy art. 6 TUE oraz Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 9
Paulo Rangel
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że skuteczne 
zakończenie stosowania środków 
przejściowych w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
zgodnie z tytułem VII protokołu nr 36 do 
TUE zwiększa odpowiedzialność państw 
członkowskich, zgodnie z ich obowiązkiem 
lojalnej współpracy zapisanym w art. 4 
ust. 3 TUE, za powstrzymywanie się od 
podejmowania wszelkich środków, które 
mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów 
Unii., w tym celów określonych w art. 3 
TUE;

Or. en

Poprawka 10
Geert Bourgeois, Assita Kanko

Projekt opinii
 Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE);

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
Traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE); podkreśla, że zasada 
wzajemnego uznawania, na której opiera 
się system europejskiego nakazu 
aresztowania, opiera się z kolei na 
wzajemnym zaufaniu państw 
członkowskich, że ich krajowe porządki 
prawne mogą zapewnić równoważne 
i skuteczne poziomy ochrony praw 
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podstawowych uznanych na szczeblu Unii, 
w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 11
Giuliano Pisapia

Projekt opinii
 Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE);

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
Traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
i praw podstawowych (art. 2 i 6 TUE); 
podkreśla, że obawy związane z brakiem 
niezależności krajowych organów 
sądowych oraz nieprzestrzeganiem 
europejskich i międzynarodowych norm 
dotyczących warunków panujących 
w zakładach karnych w niektórych 
państwach członkowskich przyczyniły się 
w ostatnich latach do osłabienia 
wzajemnego zaufania; odnotowuje istotne 
zmiany w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dotyczącym stosowania decyzji ramowej 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania, w szczególności 
w odniesieniu do związku między 
wykonywaniem europejskich nakazów 
aresztowania a poszanowaniem 
praworządności i praw podstawowych; 
zwraca się do Komisji Europejskiej 
o aktualizację podręcznika „Jak wydawać 
i wykonywać Europejski Nakaz 
Aresztowania”, aby odzwierciedlić te 
zmiany i zapewnić dalsze wytyczne 
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dotyczące europejskich nakazów 
aresztowania wydawanych przez państwa 
członkowskie, wobec których toczy się 
procedura przewidziana w art. 7 TUE; 
zwraca się do Komisji Europejskiej 
o uwzględnienie takich wytycznych 
w nadchodzącym pierwszym corocznym 
sprawozdaniu na temat praworządności;

Or. en

Poprawka 12
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE);

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
Traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE); w odniesieniu do 
europejskiego nakazu aresztowania 
państwa członkowskie mają zatem 
obowiązek zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw procesowych 
i podstawowych, jak również niezależność 
ich sądów, aby zagwarantować skuteczną 
ochronę sądową, które to zasady 
potwierdzono w niedawnym orzecznictwie 
TSUE;

Or. en

Poprawka 13
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TEU);

2. zwraca uwagę, że wskutek braku 
zaufania między państwami 
członkowskimi nadal nie wykorzystano 
pełnego potencjału wdrażania 
europejskiego nakazu aresztowania; 
podkreśla, że państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zapewnienie wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania, które 
opiera się na ich zobowiązaniu do 
przestrzegania Traktatów, Karty praw 
podstawowych i prawodawstwa UE, 
a także za przestrzeganie przez ich 
instytucje wartości UE, w tym 
poszanowania praworządności (art. 2 
TUE);

Or. en

Poprawka 14
Pascal Durand

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE);

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są zobowiązane zapewnić 
wysoki poziom wzajemnego zaufania, które 
opiera się na ich zobowiązaniu do 
przestrzegania Traktatów, w szczególności 
art. 4 ust. 3 TUE, Karty praw 
podstawowych i prawodawstwa UE, 
a także za przestrzeganie przez ich 
instytucje wartości UE, w tym 
poszanowania praworządności (art. 2 
TUE);

Or. en
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Poprawka 15
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
 Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE);

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania, które opiera się na 
ich zobowiązaniu do przestrzegania 
Traktatów, Karty praw podstawowych 
i prawodawstwa UE, a także za 
przestrzeganie przez ich instytucje wartości 
UE, w tym poszanowania praworządności 
(art. 2 TUE); podkreśla w tym kontekście 
potrzebę niezależności organów 
sądowych;

Or. en

Poprawka 16
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
 Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa w tym względzie, że 
w przypadku przestrzegania tych 
zobowiązań instrument powinien działać 
na podstawie wzajemnego uznawania, 
a zatem wszelkie wyjątki od tej zasady 
należy zawsze interpretować w sposób 
zawężający;

Or. en

Poprawka 17
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
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 Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania 
między państwami członkowskimi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 18
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych1a przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi, a tym samym 
do poprawy funkcjonowania zasady 
wzajemnego uznawania; zwraca uwagę 
w tym względzie na inicjatywę dotyczącą 
cyklicznego przeglądu praworządności, 
którą Komisja Europejska zapowiedziała 
w lipcu 2019 r.2a, i oczekuje na pierwsze 
coroczne sprawozdanie na temat 
praworządności we wszystkich państwach 
członkowskich, mające ukazać się 
w drugiej połowie 2020 r.;

__________________ __________________
1a Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 162–177.

2a COM(2019)0343.

Or. en
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Poprawka 19
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
 Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla, że decyzję ramową 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania należy stosować 
w koordynacji z ustanowieniem unijnego 
mechanizmu dotyczącego demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, 
przyczyniającego się do wzmocnienia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 20
Pascal Durand

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi; zwraca uwagę, 
że naruszenie art. 7 TUE przez państwo 
członkowskie zagraża dobremu 
stosowaniu decyzji ramowej w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania 
wskutek osłabienia zaufania między 
stronami;

Or. en

Poprawka 21
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do stworzenia 
równych warunków działania, a tym 
samym do wzmocnienia wzajemnego 
zaufania między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 22
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla, że ustanowienie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych przyczyni się do 
wzmocnienia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi; krytykuje 
wydawanie zatrzymanych podejrzanych 
państwom członkowskim, w przypadku 
których udowodniono istnienie 
systematycznych i ogólnych braków 
w zakresie praworządności lub 
ignorowanie zasad określonych 
w Europejskich Regułach Więziennych;

Or. en

Poprawka 23
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
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Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że cztery podstawowe 
wolności i cel, jakim jest silniejsza UE, 
wymagają zaufania do systemów 
sądowych i penitencjarnych państw 
członkowskich; uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania jest kluczowym 
mechanizmem umożliwiającym 
osiągnięcie tego celu i dlatego należy 
poprawić skuteczność i szybkość jej 
stosowania oraz zwiększyć poszanowanie 
decyzji sędziów krajowych;

Or. en

Poprawka 24
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej;

4. wyraża przekonanie, że należy jak 
najszybciej przyjąć zmiany decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania mające na celu osiągnięcie 
skuteczniejszej współpracy sądowej;

Or. en

Poprawka 25
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej;

4. wyraża przekonanie, że potrzebne 
są dalsze środki horyzontalne na szczeblu 
europejskim oraz dalsza harmonizacja 
przepisów krajowych, aby uniknąć 
sytuacji, w której przestępcy wykorzystują 
istniejące różnice i luki prawne w UE, 
oraz w celu zwiększenia wzajemnego 
zaufania do krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej;

Or. en

Poprawka 26
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej;

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej; apeluje 
o dogłębniejsze badanie alternatyw dla 
europejskiego nakazu aresztowania 
i inwestowanie w nie oraz podkreśla, że 
europejski nakaz aresztowania powinien 
być stosowany wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach jako ostateczność;

Or. en

Poprawka 27
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4.  wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej;

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
pogłębienia zasady lojalnej współpracy 
(art. 4 ust. 3 TUE) oraz zwiększenia 
wzajemnego zaufania do krajowych 
systemów wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, co tym samym 
doprowadzi do skuteczniejszej współpracy 
sądowej; podkreśla, że krajowe organy 
sądowe powinny stosować zasadę 
weryfikacji podwójnej karalności bez 
rozstrzygania kwestii zasadności 
oskarżenia;

Or. en

Poprawka 28
Giuliano Pisapia

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej;

4. wyraża przekonanie, że należy 
przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania do 
krajowych systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, co 
tym samym doprowadzi do skuteczniejszej 
współpracy sądowej; podkreśla w tym 
względzie istotną rolę agencji takich jak 
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach 
Karnych (Eurojust) oraz inicjatyw takich 
jak niedawne ustanowienie grupy 
koordynacyjnej ds. europejskiego nakazu 
aresztowania, które mają na celu 
budowanie wzajemnego zaufania;

Or. en
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Poprawka 29
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę ustanowienia 
europejskiej sieci obrońców będących 
w stanie bronić praw i minimalnych 
standardów w przypadku wszystkich osób 
podejrzanych, oskarżonych lub skazanych 
i przebywających w areszcie tymczasowym 
w innym państwie członkowskim, 
w którym stosowany jest inny język i inne 
procedury oraz nie ma wspólnych 
standardów w zakresie np. 
reprezentowania przez adwokata;

Or. en

Poprawka 30
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
 Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wzajemne uznawanie 
orzeczeń sądowych w sprawach karnych 
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
funkcjonowania strefy Schengen i jej 
trwałości w przyszłości;

Or. en

Poprawka 31
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 32
Geert Bourgeois, Assita Kanko

Projekt opinii
 Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

5. jest przekonany, że zapewnienie 
większej przejrzystości i niezależnej 
kontroli w zakresie stosowania 
europejskiego nakazu aresztowania 
przyniosłoby znaczną legitymację 
demokratyczną i zaufanie do szerszego 
obszaru sprawiedliwości UE w sprawach 
karnych;

Or. en

Poprawka 33
Gwendoline Delbos-Corfield
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

5. uważa, że gdy zagwarantowane 
zostanie pełne poszanowanie przez 
wszystkie państwa członkowskie ich 
zobowiązań dotyczących praworządności 
i praw podstawowych zapisanych 
w Traktatach, decyzja ramowa w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania 
powinna zostać w pełni włączona do 
traktatu lizbońskiego jako nowy instrument 
legislacyjny; uważa, że w takim 
instrumencie należy przewidzieć 
odpowiednie zabezpieczenia i zapewniać 
organom sądowym wykonującym 
europejski nakaz aresztowania możliwość 
odmowy wykonania nakazu, gdy jest to 
uzasadnione brakami w zakresie 
praworządności i praw podstawowych 
w wydającym nakaz państwie 
członkowskim; jest przekonany, że 
zapewniłoby to znaczne korzyści pod 
względem legitymacji demokratycznej, 
pewności prawa i przejrzystości, 
zwiększyłoby spójność z innymi 
instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

Or. en

Poprawka 34
Pascal Durand

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 

5. zwraca uwagę na zalety pełnego 
włączenia decyzji ramowej w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania do 



PE658.701v01-00 22/29 AM\1214125PL.docx

PL

włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

traktatu lizbońskiego jako nowego 
rozporządzenia UE; jest przekonany, że 
zapewniłoby to znaczne korzyści pod 
względem legitymacji demokratycznej, 
pewności prawa i przejrzystości, 
zwiększyłoby spójność z innymi 
instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE; przypomina jednak, 
że włączenie to nie powinno odbywać się 
kosztem szybkiej poprawy stosowania 
obecnych ram;

Or. en

Poprawka 35
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE; popiera włączenie 
przestępstw przeciwko integralności 
konstytucyjnej państw członkowskich UE 
do wykazu zawartego w decyzji ramowej 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania;

Or. en
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Poprawka 36
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny 
w rozumieniu art. 288 TFUE i zgodnie 
z art. 10 ust. 2 protokołu nr 36 do TUE; 
jest przekonany, że zapewniłoby to 
znaczne korzyści pod względem 
legitymacji demokratycznej, pewności 
prawa i przejrzystości, zwiększyłoby 
spójność z innymi instrumentami prawa 
karnego przyjętymi w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej i umożliwiłoby 
wyjaśnienie pojęcia „organu sądowego” 
jako autonomicznej koncepcji prawa UE; 
przy takiej „lizbonizacji” należy między 
innymi przewidzieć nałożenie na wydający 
nakaz organ obowiązku spójnego 
stosowania kontroli proporcjonalności, 
ustanowić jasne przyczyny odmowy 
wydania osoby zgodnie z art. 6 TUE 
i Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, przewidzieć jasne obowiązki 
sprawozdawcze państw członkowskich 
w zakresie wydawania i wykonywania 
europejskich nakazów aresztowania oraz 
zwiększyć uprawnienia wykonawcze 
Komisji;

Or. en

Poprawka 37
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że decyzja ramowa 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania powinna zostać w pełni 
włączona do traktatu lizbońskiego jako 
nowy instrument legislacyjny; jest 
przekonany, że zapewniłoby to znaczne 
korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa 
i przejrzystości, zwiększyłoby spójność 
z innymi instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

5. przypomina, że decyzję ramową 
w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania przyjęto przy użyciu metody 
współpracy międzyrządowej w ramach 
dawnego trzeciego filaru dotyczącego 
współpracy policyjnej i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych; 
uważa, że decyzję ramową w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania należy 
pilnie w pełni włączyć do traktatu 
lizbońskiego jako nowy instrument 
legislacyjny, pozwalając Parlamentowi 
Europejskiemu działać jako 
współprawodawca; jest przekonany, że 
zapewniłoby to znaczne korzyści pod 
względem legitymacji demokratycznej, 
pewności prawa i przejrzystości, 
zwiększyłoby spójność z innymi 
instrumentami prawa karnego 
i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia 
„organu sądowego” jako autonomicznej 
koncepcji prawa UE;

Or. en

Poprawka 38
Geert Bourgeois, Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej jako 
źródło prawa pierwotnego zawsze ma 
pierwszeństwo przed wszelkimi aktami 
prawa wtórnego dotyczącymi 
europejskiego nakazu aresztowania; 
podkreśla, że zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty 
państwa członkowskie, i w konsekwencji 
ich sądy, muszą przestrzegać Karty 
w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii, co ma miejsce, gdy wydający nakaz 
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organ sądowy i wykonujący nakaz organ 
sądowy stosują przepisy prawa krajowego 
przyjęte w celu transpozycji decyzji 
ramowej; jest zatem zdania, że 
automatyczne wydawanie osób jest 
wykluczone, jak potwierdził Trybunał 
Sprawiedliwości w wyroku w sprawie 
Aranyosi (C-404/15); podkreśla, że 
kontrola sądowa jest zawsze konieczna do 
zweryfikowania między innymi, czy 
istnieje zgodne z prawem orzeczenie, 
właściwy organ i poszanowanie praw 
podstawowych; zwraca uwagę, że 
w przypadku gdy organ sądowy 
wykonującego nakaz państwa 
członkowskiego jest w posiadaniu 
dowodów wskazujących na rzeczywiste 
niebezpieczeństwo naruszenia praw 
podstawowych w wydającym nakaz 
państwie członkowskim, jest on 
zobowiązany dokonać oceny istnienia 
rzeczonego niebezpieczeństwa, gdy musi 
podjąć decyzję co do wydania osoby 
organom wydającego nakaz państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 39
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie powtarza, że 
kontynuowanie toczących się procedur 
z art. 7 jest niezbędne dla ochrony 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych w UE oraz dla budowania 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 40
Geert Bourgeois, Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza 
możliwości dalszego ujednolicenia 
obszaru wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych; przypomina, że 
deklaracja polityczna w sprawie przyszłych 
stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, a także na roli Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie.

6. przypomina, że deklaracja 
polityczna w sprawie przyszłych 
stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, a także na roli Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 41
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza 
możliwości dalszego ujednolicenia obszaru 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych; przypomina, że deklaracja 
polityczna w sprawie przyszłych 

6. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza 
możliwości dalszego ujednolicenia obszaru 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych; przypomina, że deklaracja 
polityczna w sprawie przyszłych 
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stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, a także na roli Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie.

stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; zwraca uwagę, że jeśli 
UE i Zjednoczone Królestwo przed 
końcem okresu przejściowego nie osiągną 
nowego porozumienia w sprawie 
ekstradycji w ramach ogólnej umowy 
o partnerstwie, strony będą musiały 
powrócić do stosowania Europejskiej 
konwencji Rady Europy o ekstradycji 
z 1957 r., co wiąże się ze znacznie 
wolniejszymi procedurami o charakterze 
politycznym i dyplomatycznym, a nie 
technicznym; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, w tym na dalszym 
zobowiązaniu Zjednoczonego Królestwa 
do przestrzegania ram europejskiej 
konwencji praw człowieka (EKPC), 
a także na roli Trybunału Sprawiedliwości 
w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 42
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza 
możliwości dalszego ujednolicenia obszaru 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych; przypomina, że deklaracja 
polityczna w sprawie przyszłych 
stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 

6. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza 
możliwości dalszego ujednolicenia obszaru 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych; przypomina, że deklaracja 
polityczna w sprawie przyszłych 
stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
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wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, a także na roli Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie.

wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, w tym dotyczących 
przestrzegania i stosowania EKPC, zasady 
ne bis in idem i praw procesowych, a także 
na roli Trybunału Sprawiedliwości w tej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 43
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza 
możliwości dalszego ujednolicenia obszaru 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych; przypomina, że deklaracja 
polityczna w sprawie przyszłych 
stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, a także na roli Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie.

6. uważa, że Zjednoczone Królestwo 
zawsze utrudniało wdrażanie tego 
instrumentu i że jego wystąpienie z UE 
stwarza możliwości dalszego ujednolicenia 
obszaru wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych; przypomina, że 
deklaracja polityczna w sprawie przyszłych 
stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą 
przewidywać kompleksową, bliską, 
wzajemną współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzoną w sposób 
zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie 
porozumienia między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych muszą opierać się między innymi 
na ich zobowiązaniach w zakresie praw 
podstawowych, a także na roli Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie.
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Poprawka 44
Pascal Durand

Projekt opinii
Ustęp 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje w tym względzie, aby 
w obecnej kadencji parlamentarnej 
Parlament Europejski przeprowadzał 
regularne wysłuchania z państwami 
członkowskimi i Eurojustem w celu 
pogłębienia dialogu i zwiększenia 
przejrzystości między stronami decyzji 
ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania;

Or. en


