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POPRAWKI 

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) Zamiar wyrażony przez 

współprawodawców w akcie 

ustawodawczym stanowi część tego celu. 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 

głosowania przedstawicieli państw 

członkowskich na szczeblu komitetu 

odwoławczego i upublicznić sposób 

głosowania poszczególnych przedstawicieli 

państw członkowskich. 

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 

całego procesu. Należy zwiększyć 

przejrzystość głosowania przedstawicieli 

państw członkowskich oraz 

przyjmowanych przez nich stanowisk i 

orientacji na szczeblu komitetów, w tym na 

szczeblu komitetu odwoławczego, oraz 

upublicznić w rejestrze wyjaśnienia 

dotyczące tego głosowania oraz tych 

stanowisk i orientacji. Należy podawać 

bardziej szczegółowe informacje dotyczące 

składu komitetów. 

Uzasadnienie 

Należy zwiększyć przejrzystość na wszystkich szczeblach, zarówno w ramach procedury 

doradczej, jak i procedury sprawdzającej. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (11a)  Parlament Europejski i Rada 

powinny mieć pełny dostęp do rejestru 

zawierającego informacje o pracach 

komitetu oraz powinny być niezwłocznie 

informowane o jego pracach, a także o 

wszelkich głosowaniach prowadzonych w 

trybie pilnym przez komitet odwoławczy. 

 

Uzasadnienie 

Należy zwiększyć przejrzystość na wszystkich szczeblach, w tym przejrzystość informacji 

przekazywanych Parlamentowi. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 6 – ustęp 3 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 

nie wydano opinii, Komisja może 

przekazać sprawę do Rady w celu 

uzyskania opinii wskazującej jej 

stanowisko i orientację w odniesieniu do 

szerszych skutków braku opinii, w tym 

skutków instytucjonalnych, prawnych, 

politycznych i międzynarodowych. 

Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone 

przez Radę w ciągu trzech miesięcy od 

daty przekazania sprawy. W 

uzasadnionych przypadkach Komisja 

może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 

termin. 

„3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 

nie wydano opinii, Komisja może 

przekazać sprawę do Rady w celu 

uzyskania opinii wskazującej jej 

stanowisko i orientację w odniesieniu do 

szerszych skutków braku opinii, w tym 

skutków instytucjonalnych, prawnych, 

politycznych i międzynarodowych. 

Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone 

przez Radę w ciągu trzech miesięcy od 

daty przekazania sprawy. W 

uzasadnionych przypadkach Komisja 

może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 

termin.  Parlament Europejski powinien 

być o tym należycie i terminowo 

informowany”. 
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Uzasadnienie 

Stosowne jest informowanie Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

  -a) ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) sprawozdania zbiorcze wraz z 

wykazami organów i organizacji, do 

których należą przedstawiciele wyznaczeni 

przez państwa członkowskie” 

„c) sprawozdania zbiorcze wraz z 

wykazami uczestników reprezentujących 

organy i organizacje;” 

Uzasadnienie 

Należy zwiększyć przejrzystość na wszystkich szczeblach, w tym w odniesieniu do 

przedstawicieli państw członkowskich i innych uczestników. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wyniki głosowania, w tym w 

przypadku komitetu odwoławczego, głosy 

wyrażone przez przedstawicieli każdego 

państwa członkowskiego; 

e) wyniki głosowania, na szczeblu 

komitetów i komitetu odwoławczego, w 

tym głosy wyrażone przez przedstawicieli 

każdego państwa członkowskiego i 

wyjaśnienia dotyczące tego głosowania; 

Uzasadnienie 

Należy zwiększyć przejrzystość na wszystkich szczeblach, zarówno w ramach procedury 

doradczej, jak i procedury sprawdzającej. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W rejestrze podaje się odesłania do 

wszystkich dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 lit. a)–d), f) i g) oraz informacje, o 

których mowa w ust. 1 lit. e) i h). 

5. W rejestrze podaje się odesłania do 

wszystkich dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 lit. a)–d), f) i g) oraz informacje, o 

których mowa w ust. 1 lit. e) i h). 

Publiczny rejestr jest dostępny w 

internecie. 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 11 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

  3a) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy akt podstawowy został 

przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, Parlament Europejski albo 

Rada mogą w każdym momencie wskazać 

Komisji, że w ich opinii projekt aktu 

wykonawczego przekracza uprawnienia 

wykonawcze przewidziane w akcie 

podstawowym. W takim przypadku 

Komisja dokonuje przeglądu projektu aktu 

wykonawczego, uwzględniając wyrażone 

stanowiska, oraz informuje Parlament 

Europejski i Radę o tym, czy zamierza 

podtrzymać, zmienić lub wycofać projekt 

aktu wykonawczego.” 

„W przypadku gdy akt podstawowy został 

przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą i po równoczesnym 

przekazaniu projektu aktu wykonawczego 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

niezwłocznie po tym, jak został 

udostępniony, Parlament Europejski albo 

Rada mogą w każdym momencie wskazać 

Komisji, że w ich opinii ten projekt aktu 

wykonawczego przekracza uprawnienia 

wykonawcze przewidziane w akcie 

podstawowym lub że nie jest on zgodny z 

celem i treścią aktu podstawowego.  W 

takim przypadku Komisja dokonuje 

przeglądu projektu aktu wykonawczego, 

uwzględniając wyrażone stanowiska, oraz 
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informuje Parlament Europejski i Radę o 

tym, czy zamierza podtrzymać, zmienić lub 

wycofać projekt aktu wykonawczego.” 

Uzasadnienie 

Projekty aktów wykonawczych należy przekazywać Parlamentowi Europejskiemu pełniącemu 

rolę władzy ustawodawczej. Parlament Europejski powinien również poinformować Komisję, 

w przypadku gdy projekt aktu wykonawczego jest z politycznego punktu widzenia niezgodny z 

celem lub treścią aktu podstawowego. 
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