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Poprawka 1
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE; podkreśla, że 
zapewnienie zgodności z prawem UE jest 
niezbędne, aby stworzyć równe warunki 
działania w państwach członkowskich; 
uważa, że sprawozdania są kluczowymi 
narzędziami gwarantującymi 
demokratyczną kontrolę nad prawidłową 
transpozycją i wdrażaniem prawa UE; 
stwierdza, że taka kontrola jest niezbędna, 
aby identyfikować zagrożenia dla 
praworządności, zanim osiągną one 
poziom wymagający oficjalnej reakcji; 
zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

Or. en

Poprawka 2
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 
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art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); 
popiera ustanowienie unijnego 
mechanizmu na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), regulowanego 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między trzema instytucjami, składającego 
się z rocznego cyklu monitorowania 
wartości Unii, obejmującego wszystkie 
aspekty art. 2 TUE i stosowanego 
jednakowo, obiektywnie i sprawiedliwie 
wobec wszystkich państw członkowskich, 
przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 3
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 
a także z zasadą lojalnej współpracy, o 
której mowa w art. 13 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE);

Or. en

Poprawka 4
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1



AM\1215500PL.docx 5/27 PE658.930v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pomocniczości i 
zasadą proporcjonalności, określonymi w 
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

1. zaznacza, że trzeba stale ulepszać 
mechanizmy służące zapewnieniu pełnej 
zgodności stanowienia prawa z Traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania 
kompetencji, zasadą pewności prawa, 
zasadą równości wobec prawa, zasadą 
pomocniczości i zasadą proporcjonalności, 
określonymi w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE);

Or. en

Poprawka 5
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie 
praworządności jako warunku wstępnego 
właściwej kontroli i stosowania prawa 
UE; podkreśla poważne zaniepokojenie 
uogólnionymi brakami w zakresie 
praworządności w szeregu państw 
członkowskich, opisanymi w 
sprawozdaniu Komisji na temat 
praworządności z 2020 r.; wzywa Radę do 
pilnej współpracy z Parlamentem w celu 
osiągnięcia porozumienia na temat 
wniosku Komisji dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 6
Pedro Silva Pereira
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje spadek o 10 % liczby 
nowych postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wszczętych w 2018 r. w porównaniu z 
2017 r.; wyraża jednak ubolewanie z 
powodu wzrostu liczby nowych 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w 2019 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
sukcesywny spadek liczby nowych spraw 
dotyczących opóźnień w transpozycji 
zarówno w 2017 i 2018 r., jak i w 2019 r.; 
wyraża ubolewanie, że mimo osiągniętych 
ostatnio postępów terminowe i prawidłowe 
stosowanie prawa UE nadal stanowi 
problem w wielu państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 7
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że normy Unii 
Europejskiej należy formułować jasno i 
zrozumiale, z poszanowaniem zasady 
jasności prawa, przejrzystości i pewności 
prawa; podkreśla, że w prawie Unii 
Europejskiej powinny być jasno określone 
prawa i obowiązki, których muszą 
przestrzegać adresaci norm, zwłaszcza 
instytucje Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie;

Or. en



AM\1215500PL.docx 7/27 PE658.930v01-00

PL

Poprawka 8
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że unijny porządek prawny 
w sądach europejskich i krajowych 
dokonujących wykładni prawa UE ma 
zasadnicze znaczenie dla właściwego 
stosowania prawa UE; ubolewa nad 
skutkiem postanowienia niemieckiego 
sądu najwyższego z dnia 5 maja 2020 r. w 
sprawie programu zakupu obligacji 
(PSPP) przez Europejski Bank Centralny, 
które to postanowienie spowodowało brak 
jasności w unijnym porządku prawnym; 
wzywa Komisję do wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Niemcom, aby doprowadzić do 
niezbędnej jasności w unijnym porządku 
prawnym;

Or. en

Poprawka 9
Pedro Silva Pereira

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że z podziału 
tematycznego nowych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego będących w toku 
pod koniec 2017, 2018 i 2019 r. wynika, że 
największa liczba postępowań 
odnoszących się do naruszeń w 
transpozycji przepisów wszczętych 
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przeciwko państwom członkowskim 
dotyczyła następujących głównych 
obszarów polityki: środowiska, mobilności 
i transportu, rynku wewnętrznego, 
stabilności finansowej, usług finansowych 
i rynków kapitałowych;

Or. en

Poprawka 10
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla zasadę przejrzystości 
zapisaną w Traktatach UE, a także prawo 
obywateli UE do sprawiedliwości i dobrej 
administracji zgodnie z art. 41 i 47 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
zwraca uwagę, że zgodnie z tymi prawami 
i zasadami należy zapewnić obywatelom 
odpowiedni dostęp do projektów aktów 
prawnych, które ich dotyczą; przypomina, 
że te prawa i zasady powinny być również 
kwestią najwyższej wagi dla państw 
członkowskich przy składaniu przez nie 
wniosków w sprawie projektów aktów 
odnoszących się do wdrażania prawa UE;

Or. en

Poprawka 11
Pedro Silva Pereira

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zauważa, że Komisja nie 
wykorzystuje już programu EU Pilot jako 
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domyślnego mechanizmu prowadzenia 
dialogu z państwami członkowskimi w 
sprawie domniemanego naruszenia prawa 
UE; przypomina, że odsetek rozwiązanych 
spraw w programie EU Pilot wyniósł 77 % 
w 2017 i 2019 r. oraz 73 % w 2018 r.;

Or. en

Poprawka 12
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
aktów prawnych UE oraz w ich 
prawidłowym wdrażaniu przez państwa 
członkowskie;

2. zwraca uwagę, że parlamenty 
narodowe oraz w stosownych przypadkach 
parlamenty regionalne odgrywają 
kluczową rolę w kontroli 
przedlegislacyjnej projektów aktów 
prawnych UE oraz w ich prawidłowym 
wdrażaniu przez państwa członkowskie; 
przypomina swoją rezolucję z dnia 17 
stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia 
strategicznego OI/2/2017 Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczącego przejrzystości 
podczas dyskusji ustawodawczych w 
organach przygotowawczych Rady UE; 
nalega, aby Rada wdrożyła zalecenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
systematycznie rejestrowała, które rządy 
państw członkowskich popierają dane 
stanowiska w organach 
przygotowawczych Rady; aby 
opracowywała jasne i publicznie dostępne 
kryteria oznaczania dokumentów jako 
„LIMITE”, zgodne z prawem UE; aby 
systematycznie dokonywała przeglądu 
statusu dokumentów „LIMITE” na 
wczesnym etapie, przed ostatecznym 
przyjęciem aktu ustawodawczego, w tym 
przed nieformalnymi negocjacjami 
trójstronnymi, podczas których Rada 
wypracowuje wstępne stanowisko w 
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sprawie wniosku;

Or. en

Poprawka 13
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
aktów prawnych UE oraz w ich 
prawidłowym wdrażaniu przez państwa 
członkowskie;

2. zwraca uwagę, że parlamenty 
narodowe odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
aktów prawnych UE oraz w ich 
prawidłowym wdrażaniu przez państwa 
członkowskie; zauważa, że można by 
poprawić istniejące formy współpracy z 
parlamentami narodowymi, takie jak 
delegacje międzyparlamentarne czy 
procedury, w ramach których parlamenty 
narodowe prowadzą wymianę informacji 
na temat stanowienia i stosowania prawa; 
wzywa do omówienia podczas konferencji 
w sprawie przyszłości Europy możliwości 
zacieśnienia współpracy w zakresie 
stosowania zasady pomocniczości oraz 
określenia roli zasady proporcjonalności 
w procesie podejmowania decyzji i 
stosowania norm;

Or. en

Poprawka 14
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 

2. zwraca uwagę, że parlamenty 
narodowe odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
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aktów prawnych UE oraz w ich 
prawidłowym wdrażaniu przez państwa 
członkowskie;

aktów prawnych UE oraz w ich 
prawidłowym wdrażaniu przez państwa 
członkowskie; uważa, że próby naruszenia 
integralności konstytucyjnej państw 
członkowskich stanowią pogwałcenie 
wdrażania prawa UE;

Or. en

Poprawka 15
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
aktów prawnych UE oraz w ich 
prawidłowym wdrażaniu przez państwa 
członkowskie;

2. zwraca uwagę, że parlamenty 
narodowe odgrywają kluczową rolę w 
kontroli przedlegislacyjnej projektów 
aktów prawnych UE, dzięki czemu 
państwa członkowskie są potem w stanie 
lepiej prawidłowo i szybko wdrażać te 
akty;

Or. en

Poprawka 16
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że poszanowanie 
praworządności jest warunkiem wstępnym 
dla zagwarantowania zdrowego 
środowiska demokratycznego i ochrony 
praw podstawowych obywateli; podkreśla, 
że zapewnienie niezależności i 
bezstronności organów sądowych, 
zagwarantowanie pluralizmu i 
niezależności mediów, zaostrzenie walki z 
korupcją i infiltracją legalnej gospodarki 
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przez przestępczość zorganizowaną to 
tylko niektóre z podstawowych warunków 
koniecznych do zagwarantowania 
sprawiedliwego traktowania wobec prawa, 
ochrony praw obywatelskich, 
zapobiegania nadużyciom i zapewnienia 
rozliczalności osób zarządzających 
dobrami publicznymi; wyraża ubolewanie, 
że dostępne narzędzia przewidziane w 
Traktatach nie stanowią wystarczającego 
środka odstraszającego dla państw 
członkowskich; apeluje, by podczas 
konferencji w sprawie przyszłości Europy 
zająć się tą kwestią i podjąć decyzję o 
zmianie zasady jednomyślności w Radzie 
w kontekście procedur określonych w art. 
7 TUE;

Or. en

Poprawka 17
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, jak ważne jest unikanie 
niepotrzebnej złożoności i zmniejszanie 
obciążeń administracyjnych nakładanych 
zarówno na obywateli, jak i na 
przedsiębiorstwa; wzywa do zapewnienia 
wszelkiej niezbędnej pomocy, aby unikać 
nadmiernej regulacji podczas transpozycji 
i stosowania prawa Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 18
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że po spadku liczby 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w latach 2016–2018 liczba postępowań 
ponownie wzrosła w latach 2018–2019; 
podkreśla znaczenie odpowiedniego 
dialogu między Komisją Europejską a 
państwami członkowskimi na etapie 
poprzedzającym wszczęcie postępowania; 
podkreśla, że państwa członkowskie 
muszą być w stanie prawidłowo 
transponować prawo Unii Europejskiej do 
własnych systemów prawnych; wzywa do 
zapewniania odpowiednich terminów w 
procedurach ustawodawczych, aby 
zagwarantować wystarczającą ilość czasu 
na transpozycję;

Or. en

Poprawka 19
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że właściwe stosowanie 
prawa Unii Europejskiej i wypełnianie 
wynikających z niego zobowiązań jest 
wspólnym obowiązkiem państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań 
wynikających z Traktatów i Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 20
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do usprawnienia unijnego 
procesu stanowienia prawa, który opiera 
się na przejrzystości i rozliczalności w 
redagowaniu aktów prawnych, w 
stosownych przypadkach wraz z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego; 
przypomina, że skuteczność aktów 
prawnych UE – która zależy od 
poprawności i terminowości ich wdrażania 
– stanowi podstawę pewności prawa i 
lepszego stosowania;

3. wzywa do usprawnienia unijnego 
procesu stanowienia prawa, który opiera 
się na przejrzystości i rozliczalności w 
redagowaniu aktów prawnych, w 
stosownych przypadkach wraz z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego; 
przypomina, że skuteczność aktów 
prawnych UE – która zależy od 
poprawności i terminowości ich wdrażania 
– stanowi podstawę pewności prawa i 
lepszego stosowania; przypomina starania 
instytucji UE na rzecz utworzenia 
wspólnej bazy danych i strony 
internetowej obejmujących wszystkie 
części procedury ustawodawczej; ubolewa, 
że starania te nie przyniosły jeszcze 
skutku; uważa, że konieczne jest, aby 
istniejące bazy danych i strony 
internetowe oraz wspomniana przyszła 
baza danych i strona internetowa 
umożliwiały wszystkim poszczególnym 
zainteresowanym stronom dostęp do 
informacji, takich jak wyniki głosowań i 
poprawki w podziale na państwa 
członkowskie lub posłów do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 21
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do usprawnienia unijnego 
procesu stanowienia prawa, który opiera 
się na przejrzystości i rozliczalności w 
redagowaniu aktów prawnych, w 

3. wzywa do usprawnienia unijnego 
procesu stanowienia prawa, który opiera 
się na przejrzystości i rozliczalności w 
redagowaniu aktów prawnych; 
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stosownych przypadkach wraz z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego; 
przypomina, że skuteczność aktów 
prawnych UE – która zależy od 
poprawności i terminowości ich wdrażania 
– stanowi podstawę pewności prawa i 
lepszego stosowania;

przypomina, że skuteczność aktów 
prawnych UE – która zależy od 
poprawności i terminowości ich wdrażania 
– stanowi podstawę pewności prawa i 
lepszego stosowania;

Or. en

Poprawka 22
Rainer Wieland, László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża ubolewanie z powodu 
niespójności w stosowaniu i wykładni 
prawa UE, które można przypisać 
nieprawidłowym tłumaczeniom tekstów 
prawnych; wzywa w związku z tym 
Komisję Europejską do zwiększenia 
starań na rzecz zapewnienia 
prawidłowego tłumaczenia przyjętego 
prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 23
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że prawidłowa 
transpozycja i wdrożenie prawa UE, na 
podstawie art. 197 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), ma ogromne znaczenie; wzywa 
do przeprowadzenia odpowiedniej oceny 

4. podkreśla, że prawidłowa 
transpozycja i wdrożenie prawa Unii 
Europejskiej, na podstawie art. 197 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), ma ogromne 
znaczenie; wzywa do przeprowadzenia 
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ex post skutków prawodawstwa UE, w tym 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój;

odpowiedniej oceny ex post skutków 
prawodawstwa UE, w tym ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój, oraz do 
przeprowadzenia uprzednio odpowiedniej 
oceny ex ante w trakcie procedur 
ustawodawczych, zgodnie ze 
zobowiązaniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady do dokonywania 
ocen skutków w odniesieniu do 
wprowadzonych przez nie istotnych zmian 
we wniosku Komisji, jeżeli uznają to za 
właściwe i konieczne do celów procesu 
ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 24
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że prawidłowa 
transpozycja i wdrożenie prawa UE, na 
podstawie art. 197 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), ma ogromne znaczenie; wzywa 
do przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
ex post skutków prawodawstwa UE, w tym 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój;

4. podkreśla, że prawidłowa 
transpozycja i wdrożenie prawa UE, na 
podstawie art. 197 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), ma ogromne znaczenie; wzywa 
do przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
ex post skutków prawodawstwa UE, w tym 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój i 
ocen wpływu w aspekcie płci;

Or. en

Poprawka 25
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowe Porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa ma na celu 
usprawnienie wdrażania i stosowania 
prawa UE, m.in. dzięki skuteczniejszemu 
identyfikowaniu środków krajowych, 
które nie są bezpośrednio powiązane z 
prawodawstwem Unii (nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie), i spodziewa się, 
że państwa członkowskie wyraźnie wskażą 
i udokumentują takie środki; podkreśla, 
że państwa członkowskie, stosując 
prawodawstwo UE, powinny unikać 
nadmiernie rygorystycznego wdrażania 
go, gdyż skutkuje to niepotrzebnym 
obciążeniem tego prawodawstwa, a 
ponadto prowadzi do błędnego 
wyobrażenia o działalności prawodawczej 
UE i pogłębia nieuzasadniony sceptycyzm 
obywateli do UE; w związku z tym wzywa 
Komisję, by regularnie przekazywała 
informacje na temat dokumentacji 
środków stanowiących nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie;

Or. en

Poprawka 26
Sophia in 't Veld, Sandro Gozi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że szczególnie brakuje 
transpozycji, wdrażania i monitorowania 
prawa UE w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w 
porównaniu do pilnego trybu, w jakim 
wnioski ustawodawcze w tej dziedzinie są 
często forsowane przez Komisję i Radę w 
trakcie procedury ustawodawczej UE; 
podkreśla, że zdecentralizowany system 
monitorowania okazuje się 
niewystarczający w wielu dziedzinach, np. 
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w zakresie ochrony danych i 
przeciwdziałania praniu pieniędzy; wzywa 
Komisję i organy krajowe, by proaktywnie 
i kompleksowo monitorowały i 
egzekwowały stosowanie prawa UE w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 27
László Trócsányi, Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że aby rynek wewnętrzny 
mógł właściwie funkcjonować, należy 
informować obywateli i przedsiębiorców o 
kwestiach wynikających z codziennego 
stosowania prawa UE; wzywa do 
pogłębienia współpracy za pośrednictwem 
sieci SOLVIT i innych niezbędnych 
środków w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 28
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla ważną rolę, jaką 
odgrywają również partnerzy społeczni i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
w monitorowaniu i promowaniu 
skutecznych środków odwoławczych na 
mocy prawa UE; zachęca Komisję do 
podnoszenia świadomości na temat praw 
obywateli i przedsiębiorstw wynikających 

5. podkreśla ważną rolę, jaką 
odgrywają również partnerzy społeczni, 
organy ds. równości płci i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowaniu i promowaniu skutecznych 
środków odwoławczych na mocy prawa 
UE; zachęca Komisję do podnoszenia 
świadomości na temat praw obywateli i 



AM\1215500PL.docx 19/27 PE658.930v01-00

PL

z prawa UE oraz do dalszego wspierania 
skarżących poprzez lepsze zrozumienie 
przez nich postępowania poprzedzającego 
wniesienie skargi;

przedsiębiorstw wynikających z prawa UE 
oraz do dalszego wspierania skarżących 
poprzez lepsze zrozumienie przez nich 
postępowania poprzedzającego wniesienie 
skargi; podkreśla ważną rolę odgrywaną 
przez sygnalistów w monitorowaniu 
właściwego stosowania prawa Unii; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących minimalnej ochrony 
uzgodnionych w marcu 2019 r. i 
formalnie przyjętych w październiku 2019 
r. na długo przed terminem upływającym 
dwa lata później; wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania przestrzeni 
pozostawionej przez dyrektywę, aby 
zapewnić jak najszerszy zakres stosowania 
oraz odszkodowanie finansowe dla osób, 
które poniosły szkody z powodu zgłoszenia 
naruszenia prawa Unii;

Or. en

Poprawka 29
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla ważną rolę, jaką 
odgrywają również partnerzy społeczni i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
w monitorowaniu i promowaniu 
skutecznych środków odwoławczych na 
mocy prawa UE; zachęca Komisję do 
podnoszenia świadomości na temat praw 
obywateli i przedsiębiorstw wynikających 
z prawa UE oraz do dalszego wspierania 
skarżących poprzez lepsze zrozumienie 
przez nich postępowania poprzedzającego 
wniesienie skargi;

5. podkreśla ważną rolę, jaką 
odgrywają również partnerzy społeczni i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
w monitorowaniu i promowaniu 
skutecznych środków odwoławczych na 
mocy prawa UE; zachęca Komisję do 
podnoszenia świadomości na temat praw 
obywateli i przedsiębiorstw wynikających 
z prawa UE oraz do dalszego wspierania 
skarżących poprzez lepsze zrozumienie 
przez nich postępowania poprzedzającego 
wniesienie skargi; w związku z tym wzywa 
Komisję, by jako strażniczka Traktatów 
wszczynała więcej dochodzeń w 
przypadkach, w których wykryto możliwe 
naruszenie prawa UE, co zapewni 
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obywateli, że ich głos jest słyszany przez 
instytucje UE;

Or. en

Poprawka 30
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie, że aby 
zapewnić właściwe stosowanie i wdrażanie 
prawa UE, Komisja ma do dyspozycji 
jedynie postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; zauważa z niepokojem, 
że postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
mają sprzeczny skutek polegający na tym, 
że nakładają na obywateli ostateczny 
ciężar niestosowania prawa UE przez 
państwa członkowskie; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że mechanizm EU Pilot 
nie jest już systematycznie 
wykorzystywany, ponieważ stwierdzono, że 
wiązał się z dodatkowym biurokratycznym 
obciążeniem procedur i nie zapewniał 
rzeczywistej wartości dodanej; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
może być okazją do omówienia nowych 
procedur w celu zapewnienia 
skuteczniejszego stosowania i wdrażania 
prawa UE, co może ostatecznie 
doprowadzić do zmian w Traktatach;

Or. en

Poprawka 31
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do Komisji, aby nasiliła 
debatę publiczną na temat swojego 
sprawozdania rocznego w sprawie 
monitorowania stosowania prawa UE oraz 
w dalszym ciągu pomagała państwom 
członkowskim w transponowaniu i 
wdrażaniu prawodawstwa UE poprzez 
inicjatywy na rzecz budowania potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego;

6. apeluje do Komisji, aby nasiliła 
debatę publiczną na temat swojego 
sprawozdania rocznego w sprawie 
monitorowania stosowania prawa UE oraz 
w dalszym ciągu pomagała państwom 
członkowskim w transponowaniu i 
wdrażaniu prawodawstwa UE poprzez 
inicjatywy na rzecz budowania potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego; 
podkreśla potrzebę otworzenia tej debaty 
publicznej i umożliwienia jak najszerszego 
uczestnictwa obywateli, aby wypracować 
nowy mechanizm służący lepszemu 
wdrażaniu prawa UE, co można zrobić 
również wspólnie ze społeczeństwem 
obywatelskim podczas konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 32
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do Komisji, aby nasiliła 
debatę publiczną na temat swojego 
sprawozdania rocznego w sprawie 
monitorowania stosowania prawa UE oraz 
w dalszym ciągu pomagała państwom 
członkowskim w transponowaniu i 
wdrażaniu prawodawstwa UE poprzez 
inicjatywy na rzecz budowania potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego;

6. apeluje do Komisji, aby nasiliła 
debatę publiczną na temat swojego 
sprawozdania rocznego w sprawie 
monitorowania stosowania prawa UE oraz 
w dalszym ciągu pomagała państwom 
członkowskim w transponowaniu i 
wdrażaniu prawodawstwa UE poprzez 
inicjatywy na rzecz budowania potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego; 
proponuje zbadać rolę niewiążących 
prawnie dokumentów zawierających 
wytyczne i służących wsparciu państw 
członkowskich w procesie wdrażania 
prawa;
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Or. en

Poprawka 33
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ubolewa nad ciągłym 
zmniejszaniem się liczby postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego prowadzonych 
przez Komisję pomimo tego, że 
niedociągnięcia we właściwym wdrażaniu 
prawa Unii wydają się występować coraz 
częściej, m.in. w dziedzinie niezależności 
sądów i Europejskiego Banku 
Centralnego, przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz obywatelstw na sprzedaż; 
wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała swoją rolę strażniczki 
Traktatów i by reagowała za pomocą 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w przypadkach, gdzie jest to konieczne do 
utrzymania właściwego stosowania prawa 
Unii, aby zagwarantować bezpieczeństwo 
prawne obywatelom i przedsiębiorstwom 
UE;

Or. en

Poprawka 34
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża ubolewanie, że miał 
miejsce wzrost liczby postępowań w 
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sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego dotyczących 
prawodawstwa związanego z jednolitym 
rynkiem UE sięgający 20 % od grudnia 
2017 r., w tym wynoszący 15,6 % od 2018 
r., i wzywa państwa członkowskie do 
szybszej i bardziej starannej transpozycji 
prawa UE;

Or. en

Poprawka 35
Pedro Silva Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania i 
intensyfikacji dialogu oraz wymiany 
najlepszych praktyk, aby rozwiązać 
problem braku jasności i przejrzystości w 
procesie stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 36
Pedro Silva Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że stosowanie prawa 
UE obejmuje pełne poszanowanie 
wspólnych wartości, w tym praw 
podstawowych, demokracji i 
praworządności, jak określono w art. 2 
TUE; jest w tym kontekście zaniepokojony 
pogarszającą się sytuacją w niektórych 
państwach członkowskich przedstawioną 
w „Sprawozdaniu na temat 
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praworządności z 2020 r. – sytuacja w 
zakresie praworządności w Unii 
Europejskiej”;

Or. en

Poprawka 37
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zaniepokojeniem zauważa, że 
średnie unijne opóźnienia w transpozycji 
wzrosły, jako że transpozycja dyrektyw do 
ustawodawstwa krajowego trwała w 2019 
r. trzy miesiące dłużej niż w 2018 r.;

Or. en

Poprawka 38
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla znaczenie zasady 
określonej w ust. 43 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa, zgodnie z 
którą jeżeli w ramach transpozycji 
dyrektyw do prawa krajowego państwa 
członkowskie zdecydują się dodać 
elementy, które nie pozostają w żadnym 
związku ze wspomnianym 
ustawodawstwem Unii (tak zwane 
nadmiernie rygorystyczne wdrażanie), 
takie dodane elementy należy wskazać 
wprost w akcie transponującym (lub 
aktach transponujących) lub też w 
powiązanych dokumentach; zauważa, że 
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nadal często brakuje takich informacji; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby wspólnie i konsekwentnie dążyły do 
rozwiązania problemu braku 
przejrzystości i innych problemów 
związanych z nadmiernie rygorystycznym 
wdrażaniem, ponieważ praktyka ta może 
stanowić niepotrzebne obciążenie dla 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji;

Or. en

Poprawka 39
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. potwierdza, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) ma wyłączne kompetencje w 
zakresie wykładni prawa UE;

Or. en

Poprawka 40
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że trzeba w pełni 
zagwarantować rolę Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE), aby zapewnić jednolitość 
wykładni i stosowania prawa UE w 
kontekście brexitu i przyszłych stosunków 
ze Zjednoczonym Królestwem.

7. przypomina, że trzeba w pełni 
zagwarantować rolę Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE), aby zapewnić jednolitość 
wykładni i stosowania prawa UE, a zatem 
wyroki TSUE powinny mieć znaczenie 
nadrzędne w stosunku do orzecznictwa 
sądów krajowych, w tym konstytucyjnych; 
podkreśla w związku z tym tę samą 
potrzebę w kontekście brexitu i przyszłych 
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stosunków ze Zjednoczonym Królestwem.

Or. en

Poprawka 41
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że trzeba w pełni 
zagwarantować rolę Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE), aby zapewnić jednolitość 
wykładni i stosowania prawa UE w 
kontekście brexitu i przyszłych stosunków 
ze Zjednoczonym Królestwem.

7. przypomina, że trzeba w pełni 
zagwarantować rolę Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE), aby zapewnić jednolitość 
wykładni i stosowania prawa UE przy 
wdrażaniu umowy o wystąpieniu i w 
kontekście przyszłych stosunków ze 
Zjednoczonym Królestwem.

Or. en

Poprawka 42
Pedro Silva Pereira

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uznaje i przypomina rolę 
Trybunału Sprawiedliwości jako jedynej 
instytucji odpowiedzialnej za wydawanie 
orzeczeń w sprawie ważności aktów 
przyjętych przez instytucje UE i 
zapewnianie tym samym prawidłowości 
wykładni i stosowania prawa UE.

Or. en

Poprawka 43
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Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską do 
wszczynania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, jeżeli państwo 
członkowskie nie stosuje lub nie 
przestrzega podstawowych wartości, o 
których mowa w art. 2 TUE, w tym 
praworządności.

Or. en


