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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

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);

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

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;

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; 

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;

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;

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. 


