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WSKAZÓWKI 

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej oraz Komisji Spraw 

Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. ubolewa nad faktem, że nie wszystkie tłumaczenia wniosków ustawodawczych są 

udostępniane w tym samym czasie, co opóźnia proces legislacyjny; 

2. uważa, że prezydencje Rady powinny dostarczać Parlamentowi bardziej szczegółowe 

informacje dotyczące negocjacji prowadzonych w Radzie, tak aby Parlament mógł lepiej 

rozumieć stanowiska państw członkowskich i charakter ich problemów, oraz aby ułatwić 

udane i terminowe zakończenie negocjacji trójstronnych; przypomina, że zgodnie z pkt. 

34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa 

współustawodawcy są zgodni co do „znaczenia utrzymania bliskich kontaktów jeszcze 

przed rozpoczęciem negocjacji międzyinstytucjonalnych, tak aby osiągnąć lepsze 

wzajemne zrozumienie stanowiska drugiej strony”, a ponadto w tym celu „będą ułatwiać 

wzajemną wymianę poglądów i informacji, w tym poprzez zapraszanie przedstawicieli 

innych instytucji do udziału w regularnych nieformalnych wymianach poglądów”; 

zaznacza, że ten punkt porozumienia międzyinstytucjonalnego nie został dotąd w 

wystarczającym stopniu wdrożony i że utrzymuje się asymetria w dostarczaniu informacji, 

jako że posiedzenia komisji Parlamentu są publiczne, zaś posiedzenia grup roboczych 

Rady – nie; wyraża ubolewanie z powodu utrzymującego się braku przejrzystości 

posiedzeń Eurogrupy i podkreśla, że konieczne jest, by Parlament i posłowie do 

Parlamentu mieli dostęp do dokumentów dotyczących krajów objętych programami, 

zanim będą podejmować decyzje, a także do uwag przedstawianych Eurogrupie po 

posiedzeniach, w tym do protokołów tych posiedzeń; sugeruje, że udział przedstawicieli 

Parlamentu w posiedzeniach grup roboczych Rady mógłby ułatwić wzajemne zrozumienie 

w ten sam sposób co udział w posiedzeniach grup eksperckich; 

3. przypomina, że pkt 32 porozumienia międzyinstytucjonalnego stanowi, iż „Komisja pełni 

rolę strony wspomagającej, traktując oba organy władzy ustawodawczej na równi, przy 

pełnym poszanowaniu ról przypisanych na mocy Traktatów trzem Instytucjom”; domaga 

się w związku z tym, aby Komisja udostępniała, a w razie możliwości upubliczniała 

obydwu ustawodawcom w tym samym czasie wszelkie istotne dokumenty związane z 

wnioskami ustawodawczymi, w tym dokumenty robocze; 

4. podkreśla, że ocena skutków nowych wniosków ustawodawczych powinna odpowiednio 

uwzględniać prawa podstawowe przysługujące obywatelom, wysoki poziom włączenia 

społecznego, koszt braku działań na poziomie europejskim i lepszą ochronę środowiska 

oraz cel pełnego zaangażowania organizacji publicznych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, mając na względzie zapewnienie pełnej przejrzystości procesu 

decyzyjnego oraz najwyższego poziomu sprawiedliwości społecznej; 

5. podkreśla potrzebę poprawy nieformalnej współpracy w fazie przygotowawczej aktów 

delegowanych i aktów wykonawczych; ostrzega, aby podczas przygotowywania aktów 

delegowanych i aktów wykonawczych nie zapominać o tym, jaki był zamiar 

współustawodawców wyrażony w akcie prawodawczym i będący elementem celu tego 

aktu; podkreśla znaczenie rejestru aktów delegowanych, który wkrótce zacznie 

funkcjonować; domaga się, by Komisja informowała równocześnie współustawodawców 
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o wszystkich przyjętych projektach środków wykonawczych, w tym aktów 

wykonawczych i wykonawczych standardów technicznych; 

6. ubolewa nad faktem, że w wielu przypadkach Komisja uznaje środki 2. stopnia 

proponowane przez trzy organy ds. usług finansowych (ESMA, EUNB i EIOPA) za 

przyjęte bez zmian, co skraca dostępny Parlamentowi czas na kontrolę w wypadku 

wprowadzania istotnych lub licznych zmian; 

7. proponuje, aby Rada odbywała co najmniej jedno posiedzenie z Parlamentem w ramach 

procedury konsultacji, tak aby Parlament mógł przedstawić i uzasadnić przyjęte poprawki, 

a Rada mogła przedstawić swoje stanowisko w odniesieniu do każdej z nich; proponuje, 

aby w każdym przypadku Rada udzielała odpowiedzi na piśmie;  

8. sugeruje, aby Parlament przeprowadził badanie ilościowe dotyczące stopnia skuteczności 

procedury konsultacji; 

9. nawołuje Komisję, aby przestrzegała ram czasowych określonych w rozporządzeniu w 

sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru przy podejmowaniu decyzji o 

zatwierdzeniu, zmianie lub niezatwierdzeniu projektów standardów technicznych, a także 

aby – jako minimum – oficjalnie informowała współustawodawców z odpowiednim 

wyprzedzeniem, gdyby w drodze wyjątku nie mogła dotrzymać tych ram czasowych, a 

także podawała powody takiego stanu rzeczy; podkreśla fakt, że ostatnio Komisja 

wielokrotnie uchybiła temu obowiązkowi; przypomina Komisji, że celem procedur, w 

ramach których Parlament stwierdza, że nie ma zastrzeżeń co do danego aktu, nie jest 

rekompensowanie opóźnień występujących po stronie Komisji, a stosowanie tych 

procedur wywiera istotny wpływ na ilość czasu, jakim Parlament dysponuje, aby 

wykonywać swoje uprawnienia kontrolne; 

10. apeluje do Komisji o przestrzeganie obowiązkowych terminów sprawozdań z wykonania 

oraz przeglądu dyrektyw i rozporządzeń; 

11. wzywa do wzmocnienia roli Parlamentu w semestrze europejskim za sprawą 

porozumienia międzyinstytucjonalnego; 

12. wzywa przedstawicieli europejskich do zwracania szczególnej uwagi na spójność między 

normami/wymogami międzynarodowymi a przyjętym wiążącym prawodawstwem 

unijnym; 

13. wzywa Komisję do ujawniania dokumentów przedstawiających jej stanowisko w 

organizacjach międzynarodowych, które określają normy w dziedzinach finansowych, 

monetarnych i regulacyjnych, w szczególności w Bazylejskim Komitecie Nadzoru 

Bankowego; domaga się, by Parlament był w pełni informowany na wszystkich etapach 

opracowywania norm międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na prawo UE; 

14. wzywa do nawiązania i sformalizowania dialogu finansowego w sprawie przyjmowania i 

spójności stanowisk europejskich przed przystąpieniem do istotnych negocjacji 

międzynarodowych, zgodnie z przyjętą przez Parlament rezolucją w sprawie roli UE w 

ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i 
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regulacyjnych1; podkreśla, że na podstawie szczegółowych wytycznych, które mogą być 

uzupełniane proaktywnymi rezolucjami „ukierunkowującymi”, stanowiska te należy 

omawiać i podawać do wiadomości z wyprzedzeniem oraz zapewnić działania następcze i 

regularną sprawozdawczość ze strony Komisji w zakresie stosowania tych wytycznych. 

  

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0108.  
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