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Poprawka 1
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania roczne 
Komisji z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej za lata 2017 i 2018 
(COM(2018)0540 i COM(2019)0319),

– uwzględniając sprawozdania roczne 
Komisji z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej za lata 2017, 2018 i 2019 
(COM(2018)0540, COM(2019)0319 i 
COM(2020)0350),

Or. ro

Poprawka 2
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania roczne 
Komisji z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej za lata 2017 i 2018 
(COM(2018)0540 i COM(2019)0319),

– uwzględniając sprawozdania roczne 
Komisji z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej za lata 2017, 2018 i 2019 
(COM(2018)0540, COM(2019)0319) i 
COM(2020)0350),

Or. en

Poprawka 3
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów pt. 
„Sprawozdanie na temat praworządności 
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z 2020 r. Sytuacja w zakresie 
praworządności w Unii Europejskiej” 
(COM(2020)0580),

Or. en

Poprawka 4
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowany przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
przegląd nr 07/2018 pt. „Wdrażanie 
prawa UE w praktyce – obowiązki Komisji 
Europejskiej w zakresie nadzoru 
wynikające z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Przegląd horyzontalny)”,

Or. en

Poprawka 5
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowany przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
przegląd nr 02/2020 pt. „Kształtowanie 
prawa w Unii Europejskiej po niemal 20 
latach realizowania strategii lepszego 
stanowienia prawa”,

Or. en

Poprawka 6
Magdalena Adamowicz
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Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że należyte 
stosowanie i egzekwowanie prawa 
unijnego pozostaje wspólną 
odpowiedzialnością państw członkowskich 
i instytucji UE, zgodnie z zasadą lojalnej 
współpracy zapisaną w art. 4 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w 
utrwalonym orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 7
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w 2016 r. 
Komisja określiła priorytety dla swoich 
prac nad przypadkami naruszania i 
doniesieniami, skupiając się na najbardziej 
poważnych naruszeniach prawa UE, oraz 
że Komisja zaczęła stosować to bardziej 
ukierunkowane podejście w 2017 r.;

A. mając na uwadze, że w 2016 r. 
Komisja określiła priorytety dla swoich 
prac nad przypadkami naruszania i 
doniesieniami, skupiając się na najbardziej 
poważnych naruszeniach prawa UE 
wywierających znaczny wpływ na interesy 
obywateli i przedsiębiorstw, oraz że 
Komisja zaczęła stosować to bardziej 
ukierunkowane podejście w 2017 r.;

Or. en

Poprawka 8
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
4 ust. 3 TUE oraz art. 288 ust. 3 i art. 291 
ust. 1 TFUE państwa członkowskie 
ponoszą główną odpowiedzialność za 
prawidłową transpozycję oraz prawidłowe 
stosowanie i wdrażanie prawa UE w 
przewidzianym terminie, a także za 
ustanowienie odpowiednich środków 
niezbędnych do zapewnienia skutecznej 
ochrony w dziedzinach regulowanych 
prawem UE;

Or. en

Poprawka 9
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, aby zapewnić obywatelom 
równe warunki;

B. mając na uwadze, że legitymacja 
demokratyczna Unii zależy przede 
wszystkim od jej państw członkowskich, a 
przepisy europejskie muszą być zgodne z 
zasadami przyznania kompetencji, 
pomocniczości i proporcjonalności; mając 
na uwadze, że poszanowanie tych zasad 
polega na starannym zachowaniu 
kompetencji krajowych i dostosowaniu 
przepisów wspólnotowych do 
rzeczywistych warunków zgodnie z 
oczekiwaniami obywateli przez 
przetransponowanie i stosowanie zgodnie 
z krajowymi porządkami prawnymi, aby w 
ten sposób zapewnić obywatelom równe 
warunki;

Or. es

Poprawka 10
Caterina Chinnici
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, aby zapewnić obywatelom 
równe warunki;

B. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie ponoszą główną 
odpowiedzialność za transpozycję w 
ustalonych terminach oraz stosowanie i 
prawidłowe wdrażanie przepisów prawa 
UE oraz że przepisy europejskie są 
skuteczne tylko wtedy, gdy są prawidłowo 
przetransponowane i stosowane w 
krajowych porządkach prawnych, aby 
zapewnić obywatelom równe warunki;

Or. en

Poprawka 11
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, aby zapewnić obywatelom 
równe warunki;

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, co jest konieczne, aby zapewnić 
korzyści płynące z polityk UE wszystkim 
obywatelom europejskim oraz równe 
warunki przedsiębiorstwom na całym 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 12
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, aby zapewnić obywatelom 
równe warunki;

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są, z jednej strony, w pełni, precyzyjnie i 
bezzwłocznie przetransponowane, a z 
drugiej strony, stosowane w krajowych 
porządkach prawnych, aby zapewnić 
obywatelom równe warunki;

Or. ro

Poprawka 13
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, aby zapewnić obywatelom 
równe warunki;

B. mając na uwadze, że przepisy 
europejskie są skuteczne tylko wtedy, gdy 
są prawidłowo przetransponowane i 
stosowane w krajowych porządkach 
prawnych, aby zapewnić prawa 
obywatelskie i równe warunki na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 14
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że większość 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
będących w toku na dzień 31 grudnia 
2019 r. dotyczyło Hiszpanii (85), Grecji 
(85), Włoch (77) i Polski (74); mając na 
uwadze, że państwami, wobec których 
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wszczęto najwięcej postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w 2019 r., były Cypr (43), 
Grecja (39), Bułgaria (39) i Rumunia 
(38); mając na uwadze, że liczba 
postępowań będących w toku na koniec 
2019 r. wynosiła 1 564, na koniec 2018 r. 
– 1 571, a na koniec 2017 r. – 1 559;

Or. it

Poprawka 15
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że konieczne jest 
uznanie, jak ważny jest czynny wkład 
parlamentów narodowych w należyte 
funkcjonowanie UE oraz w zapewnienie 
poszanowania zasady pomocniczości 
zgodnie z procedurą zapisaną w Protokole 
w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
stanowiącym protokół nr 2 do TFUE;

Or. en

Poprawka 16
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw B b (new)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego powinno 
stanowić ostateczny środek w celu 
zapewnienia prawidłowej transpozycji i 
prawidłowego stosowania przepisów UE; 
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mając na uwadze, że przepisy unijne 
powinny być formułowane w sposób 
zapewniający ich łatwą transpozycję do 
prawa krajowego;

Or. it

Poprawka 17
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego mają ten 
szkodliwy skutek, że to obywatele płacą za 
niepełną transpozycję lub niewłaściwe 
stosowanie prawa europejskiego przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że pożądane jest wprowadzenie nowych 
mechanizmów gwarantujących właściwe 
stosowanie prawa UE;

C. mając na uwadze, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego mają ten 
szkodliwy skutek, że to obywatele płacą za 
niepełną transpozycję lub niewłaściwe 
stosowanie prawa europejskiego przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że pożądane jest wprowadzenie 
skuteczniejszej współpracy 
międzyinstytucjonalnej, zarówno na 
szczeblu krajowym, jak również między 
UE a państwami członkowskimi, wraz z 
nowym mechanizmem zapewniającym 
właściwe stosowanie prawa UE;

Or. ro

Poprawka 18
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego mają ten 
szkodliwy skutek, że to obywatele płacą za 
niepełną transpozycję lub niewłaściwe 

C. mając na uwadze, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, a także inne 
mechanizmy promujące wdrażanie i 
przestrzeganie powinny być 
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stosowanie prawa europejskiego przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że pożądane jest wprowadzenie nowych 
mechanizmów gwarantujących właściwe 
stosowanie prawa UE;

systematycznie wykorzystywane przez 
Komisję w celu zapewnienia, aby ani na 
obywateli Unii, ani na przedsiębiorstwa 
unijne nie wpływały niekorzystnie skutki 
nieterminowej lub niepełnej transpozycji 
lub niewłaściwego stosowania prawa UE 
przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 19
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego mają ten 
szkodliwy skutek, że to obywatele płacą za 
niepełną transpozycję lub niewłaściwe 
stosowanie prawa europejskiego przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że pożądane jest wprowadzenie nowych 
mechanizmów gwarantujących właściwe 
stosowanie prawa UE;

C. mając na uwadze, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego mają ten 
szkodliwy skutek, że to obywatele płacą za 
niepełną transpozycję lub niewłaściwe 
stosowanie prawa europejskiego przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że pożądane jest dokonanie rewizji 
mechanizmów gwarantujących właściwe 
stosowanie prawa UE;

Or. es

Poprawka 20
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że procedury 
nieformalne, tzw. EU Pilot, okazywały się 
często nieskuteczne;

D. mając na uwadze, że procedurę EU 
Pilot wprowadzono w celu szybkiego 
uporania się na wczesnym etapie z 
potencjalnymi naruszeniami prawa UE w 
odpowiednich przypadkach w drodze 
zorganizowanego dialogu między Komisją 
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a państwami członkowskimi służącego 
rozwiązywaniu problemów;

Or. en

Poprawka 21
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że procedury 
nieformalne, tzw. EU Pilot, okazywały się 
często nieskuteczne;

D. mając na uwadze, że procedury 
nieformalne, tzw. EU Pilot, mają służyć 
osiągnięciu porozumienia z państwami 
członkowskimi, a formalne postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego powinny być 
stosowane wyłącznie jako środek 
ostateczny;

Or. es

Poprawka 22
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że procedury 
nieformalne, tzw. EU Pilot, okazywały się 
często nieskuteczne;

D. mając na uwadze, że procedury 
nieformalne, tzw. EU Pilot, okazywały się 
często nieskuteczne i od 2017 r. są 
wykorzystywane rzadziej niż w latach 
wcześniejszych;

Or. ro

Poprawka 23
Magdalena Adamowicz
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że utrzymanie 
praworządności stanowi warunek 
niezbędny do korzystania z praw i 
wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z traktatów i prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że UE ma 
rolę do odegrania pod względem 
rozwiązywania problemów w zakresie 
praworządności wszędzie tam, gdzie one 
występują, ponieważ zasada 
praworządności jest zapisana w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej jako jedna z 
wartości wspólnych dla wszystkich państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 24
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że dzięki 
dialogowi i lojalności między instytucjami 
wspólnotowymi i organami władzy 
krajowej od 2014 r. udało się rozstrzygnąć 
90 % postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
bez konieczności angażowania Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 25
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
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Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poszanowanie 
praworządności to warunek wstępny 
zapewnienia demokracji i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
ochrona praw podstawowych i swobód 
obywatelskich, niezależne i bezstronne 
organy sądowe, pluralizm i niezależność 
mediów, walka z korupcją i infiltracją 
legalnej gospodarki przez przestępczość 
zorganizowaną to podstawowe warunki 
zagwarantowania równości wobec prawa, 
obrony praw obywatelskich, zapobiegania 
nadużyciom i zapewnienia 
odpowiedzialności osób administrujących 
sprawami publicznymi;

E. mając na uwadze, że poszanowanie 
praworządności to warunek wstępny 
zapewnienia demokracji i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
ochrona praw podstawowych i swobód 
obywatelskich, niezależne i bezstronne 
organy sądowe, pluralizm i niezależność 
mediów, poszanowanie prawa przez 
podmioty szczebla niższego niż krajowy, 
walka z korupcją i infiltracją legalnej 
gospodarki przez przestępczość 
zorganizowaną to podstawowe warunki 
zagwarantowania równości wobec prawa, 
obrony praw obywatelskich, zapobiegania 
nadużyciom i zapewnienia 
odpowiedzialności osób administrujących 
sprawami publicznymi;

Or. en

Poprawka 26
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poszanowanie 
praworządności to warunek wstępny 
zapewnienia demokracji i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
ochrona praw podstawowych i swobód 
obywatelskich, niezależne i bezstronne 
organy sądowe, pluralizm i niezależność 
mediów, walka z korupcją i infiltracją 
legalnej gospodarki przez przestępczość 
zorganizowaną to podstawowe warunki 
zagwarantowania równości wobec prawa, 
obrony praw obywatelskich, zapobiegania 
nadużyciom i zapewnienia 
odpowiedzialności osób administrujących 
sprawami publicznymi;

E. mając na uwadze, że poszanowanie 
praworządności to warunek wstępny 
zapewnienia demokracji i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
ochrona praw podstawowych i swobód 
obywatelskich, poszanowanie organów 
sądowych, ich niezależność i 
bezstronność, pluralizm, wolność 
wypowiedzi i brak wpływów lub nacisków 
politycznych na media, walka z korupcją i 
infiltracją legalnej gospodarki przez 
przestępczość to podstawowe warunki 
zagwarantowania równości wobec prawa, 
obrony praw obywatelskich, zapobiegania 
nadużyciom i zapewnienia 
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odpowiedzialności osób administrujących 
sprawami publicznymi;

Or. es

Poprawka 27
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sądy krajowe 
w państwach członkowskich zapewniają 
skuteczne egzekwowanie praw i 
obowiązków przewidzianych prawem UE; 
mając na uwadze, że niezależne i 
skuteczne systemy wymiaru 
sprawiedliwości w państwach 
członkowskich stanowią również 
fundament wzajemnego zaufania, które 
jest podstawą wspólnej przestrzeni 
wolności, sprawiedliwości i 
bezpieczeństwa, otoczenia sprzyjającego 
inwestycjom, trwałości długoterminowego 
wzrostu gospodarczego i ochrony 
interesów finansowych UE;

Or. en

Poprawka 28
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
zakazuje wszelkich form dyskryminacji, w 
tym ze względu na niepełnosprawność, 
lecz liczne akty ustawodawcze mające na 
celu właśnie stosowanie tej 
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fundamentalnej zasady nadal nie zostały 
prawidłowo wdrożone w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europol 
stwierdził, iż część rocznego PKB UE 
wynosząca od 0,7 % do 1,28 % jest 
wykorzystywana na podejrzane działania 
finansowe, takie jak pranie pieniędzy 
nielegalnego pochodzenia; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec większości państw członkowskich, 
które nie wdrożyły prawidłowo czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy;

F. mając na uwadze, że Europol 
stwierdził, iż część rocznego PKB UE 
wynosząca od 0,7 % do 1,28 % jest 
wykorzystywana na podejrzane działania 
finansowe, takie jak pranie pieniędzy 
nielegalnego pochodzenia; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec większości państw członkowskich, 
które nie wdrożyły prawidłowo czwartej i 
piątej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy;

Or. en

Poprawka 30
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że różne państwa 
członkowskie wprowadziły programy, 
które zawierają bezpośrednio lub pośrednio 
sprzedaż obywatelstwa UE; mając na 
uwadze, że wyrażono poważne 
zaniepokojenie w związku z nielegalnym 
wykorzystywaniem takich programów, co 

G. mając na uwadze, że różne państwa 
członkowskie wprowadziły programy, 
które zawierają bezpośrednio lub pośrednio 
sprzedaż obywatelstwa UE; mając na 
uwadze, że wyrażono poważne 
zaniepokojenie w związku z nielegalnym 
wykorzystywaniem takich programów, co 
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spowodowało problemy związane z 
bezpieczeństwem, brakiem przejrzystości i 
sprzyjaniem przestępczości 
zorganizowanej oraz praniu pieniędzy;

spowodowało problemy związane z 
bezpieczeństwem, brakiem przejrzystości, 
osłabieniem zaufania społecznego do 
wartości i zasad UE i sprzyjaniem 
przestępczości zorganizowanej oraz praniu 
pieniędzy;

Or. ro

Poprawka 31
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że różne państwa 
członkowskie wprowadziły programy, 
które zawierają bezpośrednio lub pośrednio 
sprzedaż obywatelstwa UE; mając na 
uwadze, że wyrażono poważne 
zaniepokojenie w związku z nielegalnym 
wykorzystywaniem takich programów, co 
spowodowało problemy związane z 
bezpieczeństwem, brakiem przejrzystości i 
sprzyjaniem przestępczości 
zorganizowanej oraz praniu pieniędzy;

G. mając na uwadze, że różne państwa 
członkowskie wprowadziły programy, 
które zawierają bezpośrednio lub pośrednio 
sprzedaż obywatelstwa UE; mając na 
uwadze, że wyrażono poważne 
zaniepokojenie w związku z nielegalnym 
wykorzystywaniem takich programów czy 
też masowym przyjmowaniem 
nielegalnych imigrantów, co 
spowodowało problemy związane z 
bezpieczeństwem, brakiem przejrzystości i 
sprzyjaniem przestępczości, terroryzmowi 
oraz praniu pieniędzy;

Or. es

Poprawka 32
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że różne państwa 
członkowskie wprowadziły programy, 
które zawierają bezpośrednio lub pośrednio 
sprzedaż obywatelstwa UE; mając na 

G. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie wprowadziły 
programy, które zawierają bezpośrednio 
lub pośrednio sprzedaż obywatelstwa UE; 
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uwadze, że wyrażono poważne 
zaniepokojenie w związku z nielegalnym 
wykorzystywaniem takich programów, co 
spowodowało problemy związane z 
bezpieczeństwem, brakiem przejrzystości i 
sprzyjaniem przestępczości 
zorganizowanej oraz praniu pieniędzy;

mając na uwadze, że wyrażono poważne 
zaniepokojenie w związku z nielegalnym 
wykorzystywaniem takich programów, co 
spowodowało problemy związane z 
bezpieczeństwem, brakiem przejrzystości i 
sprzyjaniem przestępczości 
zorganizowanej oraz praniu pieniędzy;

Or. en

Poprawka 33
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Komisji decyzja ramowa 
Rady 2008/841/WSiSW w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej1 
nie gwarantuje koniecznego minimalnego 
poziomu zbliżenia przepisów w 
odniesieniu do zarządzania organizacją 
przestępczą lub przynależności do niej w 
oparciu o jednolite pojęcie organizacji 
przestępczej; mając na uwadze, że decyzja 
ramowa pozwala państwom członkowskim 
na niewprowadzanie pojęcia organizacji 
przestępczej, natomiast mogą one 
stosować obowiązujące krajowe prawo 
karne, odwołując się do ogólnych 
przepisów dotyczących udziału w 
określonych przestępstwach i ich 
przygotowywania; mając na uwadze, że w 
konsekwencji mogą powstać kolejne 
rozbieżności w praktycznym stosowaniu 
decyzji ramowej;

H. mając na uwadze, że decyzja 
ramowa Rady 2008/841/WSiSW w 
sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej pozwoliła państwom 
członkowskim na dalsze stosowanie 
obowiązującego prawa karnego, 
zachęcając je jednocześnie do współpracy;

_________________
1 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w oparciu o art. 10 
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z 
dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej.
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Or. fr

Poprawka 34
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec Republiki Czeskiej, Polski i Węgier 
w związku z odmową zastosowania się do 
decyzji o relokacji;

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie z poszanowaniem ich 
suwerennych decyzji i przy unikaniu 
narzucania decyzji instytucji 
wspólnotowych; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne, a 
niedawne wydarzenia, takie jak 
zamordowanie nauczyciela we Francji, 
wskazują, że nadinterpretacja pojęcia 
„uchodźca” w opozycji do suwerennych 
kompetencji państw w zakresie kontroli 
granic i imigracji stanowi poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i wolności 
obywateli;

Or. es

Poprawka 35
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę bardziej 
stanowczego powstrzymywania masowej 
imigracji, której celem stała się Unia 
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obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec Republiki Czeskiej, Polski i Węgier 
w związku z odmową zastosowania się do 
decyzji o relokacji;

Europejska, w szczególności poprzez 
bardziej skuteczne działanie wobec 
organizacji przestępczych pośredników 
oraz wobec państw i organizacji 
pozarządowych zapewniających im 
wsparcie;

Or. fr

Poprawka 36
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec Republiki Czeskiej, Polski i Węgier 
w związku z odmową zastosowania się do 
decyzji o relokacji;

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne, 
przynosząc w szczególności poważne 
następstwa o charakterze fizycznym i 
psychologicznym dla małoletnich, 
zwłaszcza małoletnich bez opieki; mając 
na uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec Republiki Czeskiej, Polski i Węgier 
w związku z odmową zastosowania się do 
decyzji o relokacji;

Or. en

Poprawka 37
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Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec Republiki Czeskiej, Polski i Węgier 
w związku z odmową zastosowania się do 
decyzji o relokacji;

I. mając na uwadze, że tzw. kryzys 
uchodźczy ujawnił potrzebę pilnej reformy 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego oraz większego podziału 
obowiązków między państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obowiązkowe mechanizmy pilnej relokacji 
osób ubiegających się o azyl z Włoch i 
Grecji okazały się nieskuteczne; mając na 
uwadze, że Komisja wszczęła 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec tych państw członkowskich, które 
nie zastosowały się do decyzji o relokacji;

Or. en

Poprawka 38
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że zgodnie z 
kodeksem Schengen tymczasowe 
przywrócenie kontroli na granicach jest 
możliwe jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach i jako ostateczność; mając 
na uwadze, że wiele państw członkowskich 
naruszyło przepisy, przedłużając 
nadmiernie kontrole na granicach; mając 
na uwadze, że Komisja nie uznała za 
stosowne, aby wszcząć postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw w związku z naruszeniem prawa 
UE;

J. mając na uwadze, że zgodnie z 
kodeksem Schengen tymczasowe 
przywrócenie kontroli na granicach jest 
możliwe w wyjątkowych okolicznościach i 
jako ostateczność w takich przypadkach, 
jak kryzys zdrowia publicznego wywołany 
przez koronawirusa; mając na uwadze, że 
wiele państw członkowskich podjęło 
decyzję o czasowym zawieszeniu 
stosowania przepisów, chcąc chronić 
swoich obywateli wobec braku 
przewodnictwa instytucji wspólnotowych; 
mając na uwadze, że Komisja słusznie nie 
uznała za stosowne, aby wszcząć 
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postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec tych państw w związku z 
naruszeniem prawa UE ze względu na 
wystąpienie wyjątkowych okoliczności 
przewidzianych w przepisach;

Or. es

Poprawka 39
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że zgodnie z 
kodeksem Schengen tymczasowe 
przywrócenie kontroli na granicach jest 
możliwe jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach i jako ostateczność; mając 
na uwadze, że wiele państw członkowskich 
naruszyło przepisy, przedłużając 
nadmiernie kontrole na granicach; mając 
na uwadze, że Komisja nie uznała za 
stosowne, aby wszcząć postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw w związku z naruszeniem prawa 
UE;

J. mając na uwadze, że zgodnie z 
kodeksem Schengen tymczasowe 
przywrócenie kontroli na granicach jest 
możliwe w wyjątkowych okolicznościach; 
mając na uwadze, że wiele państw 
członkowskich słusznie skorzystało z tej 
możliwości; mając na uwadze, że Komisja 
nie uznała za stosowne, aby wszcząć 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec tych państw w związku z 
naruszeniem prawa UE;

Or. fr

Poprawka 40
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że wolność, 
pluralizm i niezależność mediów są 
kluczowymi elementami prawa do 

K. mając na uwadze, że wolność, 
pluralizm i niezależność mediów są 
kluczowymi elementami prawa do 
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wolności wypowiedzi; mając na uwadze, 
że media odgrywają zasadniczą rolę w 
demokratycznym społeczeństwie, jak 
zapisano w Karcie praw podstawowych UE 
oraz w TUE;

wolności wypowiedzi; mając na uwadze, 
że media odgrywają zasadniczą rolę w 
demokratycznym społeczeństwie, jak 
zapisano w Karcie praw podstawowych UE 
oraz w TUE; mając na uwadze, że 
kampanie dezinformacji mające na celu 
wprowadzanie opinii publicznej w błąd co 
do działań UE wymierzone są również w 
środki podejmowane z myślą o 
zapewnieniu prawidłowego stosowania 
prawa UE w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 41
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że wolność, 
pluralizm i niezależność mediów są 
kluczowymi elementami prawa do 
wolności wypowiedzi; mając na uwadze, 
że media odgrywają zasadniczą rolę w 
demokratycznym społeczeństwie, jak 
zapisano w Karcie praw podstawowych UE 
oraz w TUE;

K. mając na uwadze, że wolność, 
pluralizm i niezależność mediów są 
kluczowymi elementami prawa do 
wolności wypowiedzi; mając na uwadze, 
że wolne i niezależne media odgrywają 
zasadniczą rolę w demokratycznym 
społeczeństwie, jak zapisano w Karcie 
praw podstawowych UE oraz w TUE;

Or. es

Poprawka 42
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
191 ust. 2 TFUE unijna polityka w 
dziedzinie środowiska naturalnego stawia 
sobie za cel wysoki poziom ochrony; 

skreśla się
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mając na uwadze, że według Karty praw 
podstawowych wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz poprawa jakości 
środowiska muszą być włączane de 
strategii politycznych UE oraz 
gwarantowane zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju;

Or. es

Poprawka 43
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że dyrektywa 
ustanawiająca ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych ma na 
celu ograniczenie szkód spowodowanych 
wpływem kryzysów gospodarczych na 
budżety publiczne, przez osłabienie 
skutków niewypłacalności banków wobec 
udziałowców, obligatariuszy i posiadaczy 
rachunków powyżej 100 tys. EUR, w 
drodze umorzenia lub konwersji długu; 
mając na uwadze, że przepisy tej 
dyrektywy, w szczególności przepisy 
dotyczące instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu, zrzucają na posiadaczy 
rachunków, czyli osoby oszczędzające, 
ciężar skutków niewłaściwego zarządzania 
prowadzącego do niewypłacalności 
banku;

Or. it

Poprawka 44
Sabrina Pignedoli
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Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że w 2019 r. 
Komisja nadal monitorowała wdrażanie 
przez państwa członkowskie czwartej 
dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych, dyrektywy w sprawie 
systemów gwarancji depozytów, dyrektywy 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków oraz 
dyrektywy w sprawie hierarchii wierzycieli 
bankowych; mając na uwadze, że w 2019 
r. wszczęła ona postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko 12 państwom 
członkowskim za niepodjęcie środków 
niezbędnych do pełnej transpozycji 
dyrektywy w sprawie hierarchii wierzycieli 
bankowych;

Or. it

Poprawka 45
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania roczne Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE za lata 2017, 2018 i 
2019, w tym sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów; uważa, że takie 
monitorowanie ma zasadnicze znaczenie 
dla ujawnienia zagrożeń dla 
praworządności, zanim osiągną one 
poziom wymagający oficjalnej reakcji;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania roczne Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE za lata 2017, 2018 i 
2019, w tym sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów; uważa, że takie 
monitorowanie ma zasadnicze znaczenie 
dla ujawnienia zagrożeń dla 
praworządności, zanim osiągną one 
poziom wymagający oficjalnej reakcji; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
pierwsze roczne sprawozdanie Komisji na 
temat praworządności jako nowe 
narzędzie zapobiegawcze i element 
nowego corocznego mechanizmu 
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praworządności, skupiającego się na 
czterech obszarach: systemie wymiaru 
sprawiedliwości, ramach 
antykorupcyjnych, pluralizmie i wolności 
mediów oraz innych kwestiach 
instytucjonalnych związanych z 
mechanizmami kontroli i równowagi;

Or. en

Poprawka 46
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania roczne Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE za lata 2017, 2018 i 
2019, w tym sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów; uważa, że takie 
monitorowanie ma zasadnicze znaczenie 
dla ujawnienia zagrożeń dla 
praworządności, zanim osiągną one 
poziom wymagający oficjalnej reakcji;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania roczne Komisji z kontroli 
stosowania prawa UE za lata 2017, 2018 i 
2019, w tym sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów; uważa, że takie 
monitorowanie ma zasadnicze znaczenie 
dla ujawnienia zagrożeń dla 
praworządności oraz publicznych praw i 
wolności obywateli UE, a także 
zapobiegania takim zagrożeniom, zanim 
osiągną one poziom wymagający oficjalnej 
reakcji;

Or. ro

Poprawka 47
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
w 2019 r. Komisja wszczęła 797 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
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więcej niż w 2018 r. (644) i 2017 r. (716); 
niepokojące jest również to, że w 2019 r. 
Komisja wydała 316 wezwań do usunięcia 
uchybienia, podczas gdy w 2018 r. było 
ich 157, a w 2017 r. – 275; mimo to w 
2019 r. toczyły się nadal 1 564 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
co jest liczbą nieco niższą niż 1 571 
postępowań w toku z końcem 2018 r. i 
nieco wyższą niż w 2017 r. (1 559);

Or. ro

Poprawka 48
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca się do Komisji, aby oparła 
swoje działania na korzystaniu z 
mechanizmu EU Pilot lub innego 
dowolnego podobnego mechanizmu o 
charakterze nieodwoławczym w celu 
wzmocnienia dialogu z państwami 
członkowskimi jako zasadniczej i 
niezastąpionej podstawy dla 
rozwiązywania problemów 
nieprawidłowego lub niepełnego 
stosowania przepisów wspólnotowych; 
uważa, że Komisja powinna zawsze 
wykorzystywać do wyczerpania ścieżkę 
dialogu z organami władzy krajowej przed 
odwoływaniem się do TSUE, ponieważ 
droga sądowa powinna być zawsze 
ostatnim z dostępnych narzędzi;

Or. es

Poprawka 49
Magdalena Adamowicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla zasadniczą rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynej instytucji 
orzekającej o ważności prawa UE i w ten 
sposób zapewniającej jego prawidłowe 
interpretowanie i stosowanie przez 
instytucje i państwa członkowskie UE; 
przypomina, że postępowanie 
prejudycjalne to podstawowy mechanizm 
prawa UE, zapewniający sądom krajowym 
państw członkowskich możliwość 
zwracania się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 
wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w sprawie interpretacji 
prawa UE;

Or. en

Poprawka 50
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. odnotowuje, że według tych 
sprawozdań dziedzinami, w których wobec 
państw członkowskich wszczęto w 
poszczególnych latach najwięcej 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
dotyczących transpozycji, były środowisko, 
mobilność, transport i rynek wewnętrzny;

Or. en

Poprawka 51
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zauważa, że w 2019 r. 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wszczynano w następujących głównych 
obszarach polityki, uszeregowanych 
według liczby przypadków: środowisko, 
rynek wewnętrzny, przemysł, 
przedsiębiorczość i MŚP, mobilność i 
transport; odnotowuje z ubolewaniem, że 
w 2019 r. najwięcej problemów z 
transpozycją i egzekwowaniem dotyczyło 
przepisów w dziedzinie środowiska; dla 
porównania, w 2018 r. dziedzina ta 
znajdowała się na trzecim miejscu pod 
względem liczby nowych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;

Or. ro

Poprawka 52
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do udoskonalenia 
– tam gdzie to możliwe i właściwe – 
instrumentów zapobiegawczych 
opracowanych, aby pomóc państwom 
członkowskim w rozpoznawaniu 
problemów związanych z transpozycją, 
rozwiązywać je na wczesnym etapie 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego i 
pomagać tym państwom w znajdowaniu 
wspólnych rozwiązań, a tym samym 
poprawić skuteczność przepisów UE;
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Or. en

Poprawka 53
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zachęca Komisję do dalszego 
wzmocnienia sprawowanego przez nią 
nadzoru nad tym, w jaki sposób prawo UE 
jest stosowane w państwach 
członkowskich, zgodnie z przeglądem 
horyzontalnym przeprowadzonym przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy; 
podkreśla, że Komisja powinna promować 
zgodność w sposób odznaczający się 
większą spójnością między poszczególnymi 
obszarami polityki;

Or. en

Poprawka 54
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. jest zdania, że duża liczba 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
świadczy o tym, że terminowe, prawidłowe 
i skuteczne stosowanie prawa UE w 
państwach członkowskich pozostaje 
poważnym wyzwaniem oraz priorytetem; 
apeluje do Komisji o stosowanie, w miarę 
możliwości i potrzeby, narzędzi 
promujących wdrażanie i zgodność, aby 
zapewnić należyte wdrażanie i 
egzekwowanie prawa UE; przypomina, że 
do narzędzi tych należą spotkania 
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pakietowe, wytyczne dotyczące wdrażania 
omawiane z zainteresowanymi stronami i 
Parlamentem Europejskim, plany 
transpozycji i wdrażania, komisje i grupy 
ekspertów, a także działania na rzecz 
budowania zdolności w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 55
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje 
odnotowany w 2019 r. spadek liczby 
toczących się postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczących transpozycji, 
których było wówczas 599, o 21 % mniej 
niż na koniec 2018 r. (758);

Or. ro

Poprawka 56
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. apeluje do Komisji, aby zapewniła, 
by pandemia COVID-19 nie została 
wykorzystana przez państwa członkowskie 
jako pretekst do nieprawidłowego 
stosowania prawa UE oraz by wszelkie 
opóźnienia w transpozycji dyrektyw do 
krajowych porządków prawnych były 
należycie uzasadnione;
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Or. en

Poprawka 57
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
zachęca państwa członkowskie do 
prawidłowej transpozycji czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; zauważa jednakże, że 
duża liczba wszczętych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może oznaczać 
również lukę w samych przepisach;

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 
przez Komisję Europejską komunikatu pt. 
„Jak zapewnić lepsze wdrażanie ram 
regulacyjnych UE dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu”, który, wraz z 
szeregiem sprawozdań, może pomóc 
organom europejskim i krajowym 
skuteczniej radzić sobie z ryzykiem prania 
pieniędzy, w tym mającego związek z 
finansowaniem terroryzmu; zachęca 
państwa członkowskie do prawidłowej 
transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
zauważa jednakże, że duża liczba 
wszczętych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego może oznaczać również 
lukę w samych przepisach;

Or. ro

Poprawka 58
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
zachęca państwa członkowskie do 
prawidłowej transpozycji czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; zauważa jednakże, że 
duża liczba wszczętych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może oznaczać 
również lukę w samych przepisach;

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
zachęca państwa członkowskie do pilnej i 
prawidłowej transpozycji czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; zauważa jednakże, że 
duża liczba wszczętych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może oznaczać 
również lukę w samych przepisach, którą 
Komisja powinna zbadać z urzędu i w 
razie potrzeby zaproponować ewentualne 
zmiany w dyrektywie;

Or. es

Poprawka 59
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
zachęca państwa członkowskie do 
prawidłowej transpozycji czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; zauważa jednakże, że 
duża liczba wszczętych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może oznaczać 
również lukę w samych przepisach;

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej i piątej dyrektywy 
w sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego oraz zachęca państwa 
członkowskie do prawidłowej transpozycji 
tych dyrektyw;

Or. en
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Poprawka 60
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
zachęca państwa członkowskie do 
prawidłowej transpozycji czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; zauważa jednakże, że 
duża liczba wszczętych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może oznaczać 
również lukę w samych przepisach;

2. wyraża poważne zaniepokojenie z 
powodu niewdrożenia przez liczne państwa 
członkowskie czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
zachęca państwa członkowskie do 
prawidłowej transpozycji czwartej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; ubolewa ze względu na 
wszczęcie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; zauważa jednakże, że 
duża liczba wszczętych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może oznaczać 
również lukę w samych przepisach;

Or. en

Poprawka 61
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. stwierdza, że przepisy prawne 
będące podstawą postępowań w przypadku 
najbardziej rażących uchybień pochodzą z 
dyrektyw; przypomina, że rozporządzenia 
są wykonywane bezpośrednio i są wiążące 
we wszystkich państwach członkowskich; 
w związku z powyższym zwraca się do 
Komisji o stosowanie w miarę możliwości 
rozporządzeń w przypadku gdy zamierza 
ona przedstawić wniosek ustawodawczy; 
uważa, że takie podejście mogłoby 
złagodzić ryzyko nadmiernej regulacji w 
państwach członkowskich;
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Or. en

Poprawka 62
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym przyczyniają się do 
wyjaśnienia sposobu, w jaki prawo Unii 
Europejskiej musi być stosowane; uważa, 
że korzystanie z tej procedury umożliwia 
spójną interpretację i spójne stosowanie 
przepisów Unii; w związku z tym zachęca 
sądy krajowe do zwracania się w razie 
wątpliwości do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i do 
zapobiegania w ten sposób 
postępowaniom w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 63
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie skutkami 
niektórych systemów inwestowania i 
uzyskiwania obywatelstwa 
wprowadzonych niedawno przez niektóre 
państwa członkowskie UE, takie jak 
Bułgaria, Cypr i Malta; wzywa Komisję 
do wprowadzenia przepisów mających na 
celu zakazanie takich praktyk;

3. wyraża zaniepokojenie skutkami 
niektórych systemów inwestowania i 
uzyskiwania obywatelstwa 
wprowadzonych niedawno przez niektóre 
państwa członkowskie UE; wzywa 
Komisję do zaproponowania państwom 
przepisów wstrzymujących w każdym 
przypadku nadanie obywatelstwa 
cudzoziemcom, którzy nielegalnie 
wkroczyli na terytorium Unii, oraz tym, 
którzy po legalnym wkroczeniu zostali 
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skazani za popełnienie przestępstwa 
prawomocnym wyrokiem lub w dowolny 
inny sposób próbują agitować lub działać 
przeciwko państwom członkowskim lub 
wartościom europejskim;

Or. es

Poprawka 64
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie skutkami 
niektórych systemów inwestowania i 
uzyskiwania obywatelstwa 
wprowadzonych niedawno przez niektóre 
państwa członkowskie UE, takie jak 
Bułgaria, Cypr i Malta; wzywa Komisję 
do wprowadzenia przepisów mających na 
celu zakazanie takich praktyk;

3. wyraża zaniepokojenie skutkami 
niektórych systemów inwestowania i 
uzyskiwania obywatelstwa 
wprowadzonych niedawno przez niektóre 
państwa członkowskie UE; wzywa 
Komisję do wprowadzenia przepisów 
mających na celu zakazanie takich praktyk;

Or. en

Poprawka 65
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad brakiem spójności i 
nieadekwatnością przepisów europejskich 
na potrzeby zwalczania transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej; wzywa 
Komisję, aby nadal monitorowała 
prawidłową transpozycję decyzji ramowej 
w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, odwołując się do 
uprawnień nadanych jej przez traktaty w 
celu poszanowania przepisów; apeluje do 

4. ubolewa nad brakiem spójności i 
nieadekwatnością przepisów europejskich 
na potrzeby zwalczania transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej; wzywa 
Komisję, aby nadal monitorowała 
prawidłową transpozycję decyzji ramowej 
w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej;
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Komisji, aby przeprowadziła przegląd 
decyzji ramowej w kontekście art. 83 
TFUE, dostosowując znamiona 
przestępstwa w celu szczególnego 
podkreślenia transgranicznego 
charakteru organizacji przestępczych, 
częściej występującego w sprawozdaniach 
właściwych agencji europejskich, 
zaostrzając odnośne sankcje, aby objąć 
nimi także przestępstwo związku 
przestępczego, które – w oparciu o model 
mafijny – będzie uwzględniać zdolność do 
zastraszania, stabilność przestępstwa 
polegającą na związku przestępczym i 
zdolności wywierania nacisku na 
instytucje publiczne; uważa, że w tym 
kontekście pożądane byłyby również 
ogólne europejskie przepisy w sprawie 
ochrony osób, które zdecydują się na 
współpracę z wymiarem sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 66
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad brakiem spójności i 
nieadekwatnością przepisów europejskich 
na potrzeby zwalczania transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej; wzywa 
Komisję, aby nadal monitorowała 
prawidłową transpozycję decyzji ramowej 
w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, odwołując się do 
uprawnień nadanych jej przez traktaty w 
celu poszanowania przepisów; apeluje do 
Komisji, aby przeprowadziła przegląd 
decyzji ramowej w kontekście art. 83 
TFUE, dostosowując znamiona 
przestępstwa w celu szczególnego 
podkreślenia transgranicznego charakteru 
organizacji przestępczych, częściej 

4. wskazuje na brak spójności i 
nieadekwatność przepisów europejskich na 
potrzeby zwalczania transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej; wzywa 
Komisję, aby nadal monitorowała 
prawidłową transpozycję decyzji ramowej 
w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, odwołując się do 
uprawnień nadanych jej przez traktaty w 
celu poszanowania przepisów; apeluje do 
Komisji, aby przedstawiła wniosek 
ustawodawczy dotyczący dyrektywy w 
oparciu o art. 83 ust. 1 TFUE w celu 
uchylenia decyzji ramowej 
2008/841/WSiSW w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej, 
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występującego w sprawozdaniach 
właściwych agencji europejskich, 
zaostrzając odnośne sankcje, aby objąć 
nimi także przestępstwo związku 
przestępczego, które – w oparciu o model 
mafijny – będzie uwzględniać zdolność do 
zastraszania, stabilność przestępstwa 
polegającą na związku przestępczym i 
zdolności wywierania nacisku na instytucje 
publiczne; uważa, że w tym kontekście 
pożądane byłyby również ogólne 
europejskie przepisy w sprawie ochrony 
osób, które zdecydują się na współpracę z 
wymiarem sprawiedliwości;

dostosowując przy tym znamiona 
przestępstwa w celu szczególnego 
podkreślenia transgranicznego charakteru 
organizacji przestępczych, częściej 
występującego w sprawozdaniach 
właściwych agencji europejskich, 
zwłaszcza Europolu i Eurojustu, 
zaostrzając sankcje, aby objąć nimi także 
przestępstwo związku przestępczego, które 
– w oparciu o model mafijny – będzie 
uwzględniać zdolność do zastraszania, 
stabilność przestępstwa polegającą na 
związku przestępczym i zdolności 
wywierania nacisku na instytucje 
publiczne; uważa, że w tym kontekście 
pożądane byłyby również ogólne 
europejskie przepisy w sprawie ochrony 
osób, które zdecydują się na współpracę z 
wymiarem sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 67
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad brakiem spójności i 
nieadekwatnością przepisów europejskich 
na potrzeby zwalczania transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej; wzywa 
Komisję, aby nadal monitorowała 
prawidłową transpozycję decyzji ramowej 
w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, odwołując się do 
uprawnień nadanych jej przez traktaty w 
celu poszanowania przepisów; apeluje do 
Komisji, aby przeprowadziła przegląd 
decyzji ramowej w kontekście art. 83 
TFUE, dostosowując znamiona 
przestępstwa w celu szczególnego 
podkreślenia transgranicznego charakteru 
organizacji przestępczych, częściej 
występującego w sprawozdaniach 

4. ubolewa nad brakiem spójności i 
nieadekwatnością przepisów europejskich 
na potrzeby zwalczania transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej, takiej jak 
handel narkotykami czy nielegalne 
przemycanie ludzi przez mafie; wzywa 
Komisję, aby nadal monitorowała 
prawidłową transpozycję decyzji ramowej 
w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, odwołując się do 
uprawnień nadanych jej przez traktaty w 
celu poszanowania przepisów; apeluje do 
Komisji, aby przeprowadziła przegląd 
decyzji ramowej w kontekście art. 83 
TFUE, dostosowując znamiona 
przestępstwa w celu szczególnego 
podkreślenia transgranicznego charakteru 
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właściwych agencji europejskich, 
zaostrzając odnośne sankcje, aby objąć 
nimi także przestępstwo związku 
przestępczego, które – w oparciu o model 
mafijny – będzie uwzględniać zdolność do 
zastraszania, stabilność przestępstwa 
polegającą na związku przestępczym i 
zdolności wywierania nacisku na instytucje 
publiczne; uważa, że w tym kontekście 
pożądane byłyby również ogólne 
europejskie przepisy w sprawie ochrony 
osób, które zdecydują się na współpracę z 
wymiarem sprawiedliwości;

organizacji przestępczych, częściej 
występującego w sprawozdaniach 
właściwych agencji europejskich, 
zaostrzając odnośne sankcje, aby objąć 
nimi także przestępstwo związku 
przestępczego, które – w oparciu o model 
mafijny – będzie uwzględniać zdolność do 
zastraszania, stabilność przestępstwa 
polegającą na związku przestępczym i 
zdolności wywierania nacisku na instytucje 
publiczne; uważa, że w tym kontekście 
pożądane byłyby również ogólne 
europejskie przepisy w sprawie ochrony 
osób, które zdecydują się na współpracę z 
wymiarem sprawiedliwości;

Or. es

Poprawka 68
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie przepisów, 
które pozwoliłyby organom ścigania na 
zajmowanie nielegalnie uzyskanego 
mienia, aby uniemożliwić przestępcom 
korzystanie z dochodów z własnych 
przestępstw dzięki wprowadzaniu ich do 
gospodarki legalnej lub finansowaniu innej 
działalności przestępczej; zauważa, że 
odnośne przepisy europejskie zawierają 
luki, pomimo przyszłego wejścia w życie 
rozporządzenia 2018/1805, i zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie przeglądu 
wszystkich przepisów dotyczących 
zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi 
służących do popełnienia przestępstwa i 
korzyści pochodzących z przestępstwa w 
UE, ze szczególnym naciskiem na takie 
aspekty, jak zajmowanie i konfiskata 
mienia również w przypadku braku 
prawomocnego wyroku skazującego, a 
także na zarządzanie takim mieniem, gdyż 

5. podkreśla znaczenie przepisów, 
które pozwoliłyby organom ścigania na 
zajmowanie nielegalnie uzyskanego 
mienia, aby uniemożliwić przestępcom 
korzystanie z dochodów z własnych 
przestępstw dzięki wprowadzaniu ich do 
gospodarki legalnej lub finansowaniu innej 
działalności przestępczej; zauważa, że 
odnośne przepisy europejskie zawierają 
luki, pomimo przyszłego wejścia w życie 
rozporządzenia 2018/1805, i zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie przeglądu 
wszystkich przepisów dotyczących 
zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi 
służących do popełnienia przestępstwa i 
korzyści pochodzących z przestępstwa w 
UE, ze szczególnym naciskiem na takie 
aspekty, jak zajmowanie i konfiskata 
mienia również jako środek 
zabezpieczający, a także na zarządzanie 
takim mieniem, gdyż w odniesieniu do 
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w odniesieniu do nich stwierdza się jeszcze 
brak wystarczająco jednolitych ram 
prawnych na szczeblu europejskim;

nich stwierdza się jeszcze brak 
wystarczająco jednolitych ram prawnych 
na szczeblu europejskim;

Or. es

Poprawka 69
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie przepisów, 
które pozwoliłyby organom ścigania na 
zajmowanie nielegalnie uzyskanego 
mienia, aby uniemożliwić przestępcom 
korzystanie z dochodów z własnych 
przestępstw dzięki wprowadzaniu ich do 
gospodarki legalnej lub finansowaniu innej 
działalności przestępczej; zauważa, że 
odnośne przepisy europejskie zawierają 
luki, pomimo przyszłego wejścia w życie 
rozporządzenia 2018/1805, i zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie przeglądu 
wszystkich przepisów dotyczących 
zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi 
służących do popełnienia przestępstwa i 
korzyści pochodzących z przestępstwa w 
UE, ze szczególnym naciskiem na takie 
aspekty, jak zajmowanie i konfiskata 
mienia również w przypadku braku 
prawomocnego wyroku skazującego, a 
także na zarządzanie takim mieniem, gdyż 
w odniesieniu do nich stwierdza się 
jeszcze brak wystarczająco jednolitych 
ram prawnych na szczeblu europejskim;

5. podkreśla znaczenie przepisów, 
które pozwoliłyby organom ścigania na 
zajmowanie nielegalnie uzyskanego 
mienia, aby uniemożliwić przestępcom 
korzystanie z dochodów z własnych 
przestępstw dzięki wprowadzaniu ich do 
gospodarki legalnej lub finansowaniu innej 
działalności przestępczej; zauważa, że 
odnośne przepisy europejskie zawierają 
luki, pomimo przyszłego wejścia w życie 
rozporządzenia 2018/1805; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przeprowadzenia 
przeglądu wszystkich przepisów 
dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty 
narzędzi służących do popełnienia 
przestępstwa i korzyści pochodzących z 
przestępstwa w UE oraz przeanalizowania 
ewentualnego zapotrzebowania na dalsze 
wspólne przepisy, ze szczególnym 
naciskiem na takie aspekty, jak 
zajmowanie i konfiskata mienia również w 
przypadku braku prawomocnego wyroku 
skazującego, a także na zarządzanie takim 
mieniem;

Or. en

Poprawka 70
Caterina Chinnici
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane przez Komisję w celu 
dalszego monitorowania pełnej 
transpozycji dyrektyw dotyczących praw 
procesowych we wspólnej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, podkreśla jednak 
zaniepokojenie w związku z 
utrzymującymi się trudnościami w 
zakresie transpozycji dyrektywy 
2012/29/UE ustanawiającej normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw, a także w 
związku z postępowaniami w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczętymi wobec 
niektórych państw członkowskich ze 
względu na uchybienie obowiązkowi 
transpozycji dyrektywy (UE) 2016/800 w 
sprawie gwarancji procesowych dla dzieci 
będących podejrzanymi lub oskarżonymi 
w postępowaniu karnym;

Or. en

Poprawka 71
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla pilną konieczność 
ponownego określenia europejskiego 
modelu fiskalnego, aby ograniczyć 
nielojalną konkurencję między państwami 
członkowskimi oraz mnożenie się tzw. 
rajów podatkowych; uważa, że 
sprawiedliwe opodatkowanie i 
zdecydowana walka z oszustwami 
podatkowymi, uchylaniem się od 

6. podkreśla konieczność 
opracowania przez Unię przejrzystej 
strategii walki z mnożeniem się tzw. rajów 
podatkowych; uważa, że sprawiedliwe i 
nienadmierne opodatkowanie, swoboda 
ustanawiania przez kraje systemu 
podatkowego, jaki uznają za odpowiedni, 
oraz zdecydowana walka z oszustwami 
podatkowymi, uchylaniem się od 
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opodatkowania, agresywnym planowaniem 
podatkowym i praniem pieniędzy muszą 
odgrywać zasadniczą rolę w polityce UE; 
apeluje, aby UE wspierała przechodzenie 
państw członkowskich na system 
podatkowy spójny z jej ramami prawnymi 
i duchem traktatów;

opodatkowania, agresywnym planowaniem 
podatkowym i praniem pieniędzy muszą 
odgrywać zasadniczą rolę w przyszłej 
strategii UE; apeluje, aby UE ustanowiła 
maksymalne stawki podatkowe oraz 
opracowała wytyczne i wspólną strategię, 
mając na celu poprawę konkurencyjności 
strefy euro przez zmniejszenie liczby 
przestępstw podatkowych;

Or. es

Poprawka 72
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla pilną konieczność 
ponownego określenia europejskiego 
modelu fiskalnego, aby ograniczyć 
nielojalną konkurencję między państwami 
członkowskimi oraz mnożenie się tzw. 
rajów podatkowych; uważa, że 
sprawiedliwe opodatkowanie i 
zdecydowana walka z oszustwami 
podatkowymi, uchylaniem się od 
opodatkowania, agresywnym planowaniem 
podatkowym i praniem pieniędzy muszą 
odgrywać zasadniczą rolę w polityce UE; 
apeluje, aby UE wspierała przechodzenie 
państw członkowskich na system 
podatkowy spójny z jej ramami prawnymi 
i duchem traktatów;

6. podkreśla konieczność poprawy 
europejskich przepisów podatkowych, aby 
zwiększyć przejrzystość, rozliczalność i 
skuteczność systemów podatkowych oraz 
ograniczyć nielojalną konkurencję między 
państwami członkowskimi oraz mnożenie 
się tzw. rajów podatkowych; uważa, że 
sprawiedliwe opodatkowanie i 
zdecydowana walka z oszustwami 
podatkowymi, uchylaniem się od 
opodatkowania, agresywnym planowaniem 
podatkowym i praniem pieniędzy muszą 
odgrywać zasadniczą rolę w polityce UE; 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby rozwijały 
konkurencyjny, sprawiedliwy i solidny 
system podatkowy odpowiedni do potrzeb 
ery cyfrowej i nowych modeli 
biznesowych;

Or. en

Poprawka 73
Caterina Chinnici



AM\1217421PL.docx 43/60 PE660.169v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
niedociągnięciami i opóźnieniami w 
stosowaniu prawa UE w obszarach 
wchodzących w zakres Europejskiego 
filaru praw socjalnych, w szczególności w 
odniesieniu do stosowania regulacji w 
zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy, od 
dyrektywy w sprawie czasu pracy po 
przepisy dotyczące równego traktowania i 
równych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 74
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. ubolewa nad utrzymującym się 
brakiem spójności między państwami 
członkowskimi w zakresie skutecznego 
wdrażania poszczególnych przepisów 
mających na celu budowę Unii, która jest 
prospołeczna i sprzyja włączeniu 
społecznemu, oraz zwalczanie wszystkich 
form dyskryminacji wobec słabszych 
grup; podkreśla w szczególności 
trudności, z jakimi borykają się osoby 
niepełnosprawne, w szczególności osoby 
cierpiące na niedosłuch i niedowidzące, 
pod względem np. niezagwarantowanej 
jeszcze dostępności towarów i usług, 
takich jak numer alarmowy 112, czy też w 
obszarach objętych dyrektywą w sprawie 
dostępności stron internetowych i 
mobilnych aplikacji organów sektora 
publicznego; 
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Or. en

Poprawka 75
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że Komisja nie 
zdecydowała się na wszczęcie postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw członkowskich, które naruszyły 
przepisy Schengen;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 76
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa, że Komisja nie 
zdecydowała się na wszczęcie postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw członkowskich, które naruszyły 
przepisy Schengen;

skreśla się

Or. es

Poprawka 77
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka
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7. ubolewa, że Komisja nie 
zdecydowała się na wszczęcie postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec tych 
państw członkowskich, które naruszyły 
przepisy Schengen;

7. żałuje, że Komisja nie zdecydowała 
się na wszczęcie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec tych państw 
członkowskich, które naruszyły przepisy 
Schengen;

Or. en

Poprawka 78
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa, że państwa członkowskie 
nie wywiązały się z obowiązku 
solidarności i dzielenia odpowiedzialności 
w związku z relokacją osób ubiegających 
się o azyl;

skreśla się

Or. es

Poprawka 79
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa, że państwa członkowskie 
nie wywiązały się z obowiązku 
solidarności i dzielenia odpowiedzialności 
w związku z relokacją osób ubiegających 
się o azyl;

8. ubolewa, że Unia Europejska 
nadal wspiera zalew migracji, dążąc do 
wdrożenia obowiązkowej i systematycznej 
relokacji nielegalnych migrantów;

Or. fr

Poprawka 80
Magdalena Adamowicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących współpracy sądowej i 
policyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 
wymiany danych i informacji; zauważa, że 
w 2019 r. Komisja wszczęła postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z 
brakiem notyfikacji środków 
transponujących dyrektywę w sprawie 
danych dotyczących przelotu pasażera 
(Hiszpania, Niderlandy i Finlandia) oraz 
dyrektywę w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Grecja i Luksemburg);

9. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących walki z poważnymi 
przestępstwami i terroryzmem; w 
szczególności zwraca uwagę na 
niedociągnięcia pod względem 
transpozycji w niektórych państw 
członkowskich, wskazane przez Komisję w 
związku z dyrektywą w sprawie zwalczania 
terroryzmu ((UE) 2017/541); zauważa, że 
większość państw członkowskich, wobec 
których Komisja wszczęła w 2019 r. 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
notyfikowała od tego czasu środki 
transponujące dyrektywę w sprawie 
danych dotyczących przelotu pasażera 
((UE) 2016/681);

Or. en

Poprawka 81
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących współpracy sądowej i 
policyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 
wymiany danych i informacji; zauważa, że 
w 2019 r. Komisja wszczęła postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z 
brakiem notyfikacji środków 
transponujących dyrektywę w sprawie 
danych dotyczących przelotu pasażera 
(Hiszpania, Niderlandy i Finlandia) oraz 

9. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia europejskich przepisów 
dotyczących współpracy sądowej i 
policyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 
wymiany danych i informacji; zauważa, że 
w 2019 r. Komisja wszczęła postępowania 
przeciwko niektórym państwom w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z brakiem 
notyfikacji środków transponujących 
dyrektywę w sprawie danych dotyczących 
przelotu pasażera oraz dyrektywę w 
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dyrektywęw sprawie zwalczania 
terroryzmu (Grecja i Luksemburg);

sprawie zwalczania terroryzmu;

Or. es

Poprawka 82
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa instytucje UE, by 
zagwarantowały pełne wdrożenie 
postanowień Karty praw podstawowych 
we wszystkich podejmowanych decyzjach, 
działaniach i strategiach z myślą o 
zapewnieniu rzetelnego przestrzegania 
zasady pluralizmu mediów i wolności 
mediów; wyraża zaniepokojenie stanem 
mediów w UE; ubolewa z powodu 
wszelkich praktyk – w tym skarg 
bezzasadnych – mających na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub grożenie im; 
uważa, że pożądane byłoby działanie 
Komisji przewidujące środki 
odstraszające, aby uniknąć nadużywania 
instrumentów prawnych mającego na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub szkodzenie 
im;

10. wzywa instytucje UE, by 
zagwarantowały ochronę wolności 
mediów; wyraża zaniepokojenie stanem 
mediów w UE i potępia go, a ściśle 
mówiąc, potępia sytuację w niektórych 
regionach, gdzie prześladowanie 
dziennikarzy doprowadziło do 
uniemożliwienia im pracy i przekazywania 
informacji, a nawet do napaści fizycznych, 
w szczególności przeciwko mediom 
niesprzyjającym władzom regionalnym czy 
krytycznym wobec nich; potępia wszelkie 
praktyki mające na celu zastraszanie 
dziennikarzy, grożenie im lub 
cenzurowanie ich lub mediów przez użycie 
siły, przemoc fizyczną lub słowną bądź 
groźby ekonomiczne, takie jak przydział 
lub cofnięcie środków publicznych; 
uważa, że pożądane byłoby, aby Komisja 
ustanowiła wytyczne lub zasady 
przewodnie o charakterze odstraszającym, 
aby uniknąć nadużywania instrumentów 
prawnych lub rządowych mającego na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub szkodzenie 
im;

Or. es

Poprawka 83
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa instytucje UE, by 
zagwarantowały pełne wdrożenie 
postanowień Karty praw podstawowych 
we wszystkich podejmowanych decyzjach, 
działaniach i strategiach z myślą o 
zapewnieniu rzetelnego przestrzegania 
zasady pluralizmu mediów i wolności 
mediów; wyraża zaniepokojenie stanem 
mediów w UE; ubolewa z powodu 
wszelkich praktyk – w tym skarg 
bezzasadnych – mających na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub grożenie im; 
uważa, że pożądane byłoby działanie 
Komisji przewidujące środki odstraszające, 
aby uniknąć nadużywania instrumentów 
prawnych mającego na celu zastraszanie 
dziennikarzy lub szkodzenie im;

10. wzywa instytucje UE, by 
zagwarantowały pełne wdrożenie 
postanowień Karty praw podstawowych 
we wszystkich podejmowanych decyzjach, 
działaniach i strategiach z myślą o 
zapewnieniu rzetelnego przestrzegania 
zasady pluralizmu mediów i wolności 
mediów; wyraża zaniepokojenie stanem 
mediów w UE; ubolewa z powodu 
wszelkich praktyk mających na celu 
zastraszanie dziennikarzy lub grożenie im; 
powtarza w związku z tym apel do Komisji 
o przedstawienie kompleksowego wniosku 
dotyczącego aktu ustawodawczego 
mającego na celu ustanowienie norm 
minimalnych w zakresie przeciwdziałania 
skargom bezzasadnym w całej UE; uważa, 
że pożądane byłoby działanie Komisji 
przewidujące środki odstraszające, aby 
uniknąć nadużywania instrumentów 
prawnych mającego na celu zastraszanie 
dziennikarzy lub szkodzenie im;

Or. en

Poprawka 84
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. potępia rosnącą liczbę kampanii 
dezinformacji mających na celu 
wprowadzanie opinii publicznej w błąd w 
odniesieniu do działań UE i 
wymierzonych również w środki 
podejmowane z myślą o zapewnieniu 
prawidłowego stosowania prawa UE w 
państwach członkowskich; apeluje do 
Komisji o przeciwdziałanie tym 
zjawiskom, gdyż ich celem jest 
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podważanie procesów demokratycznych 
oraz osłabianie zaufania obywateli do 
demokratycznych instytucji UE; apeluje 
do Komisji o wdrożenie jasnego, 
kompleksowego i szerokiego zbioru 
działań w celu rozwiązania problemu 
rozpowszechniania dezinformacji w 
Europie i jej wpływu oraz zapewnienia 
ochrony wartości europejskich i systemów 
demokratycznych;

Or. en

Poprawka 85
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; zwraca się do 
Komisji o podjęcie kroków prawnych 
mających na celu zagwarantowanie 
szybkiej, kompletnej i prawidłowej 
transpozycji wszystkich dyrektyw 
środowiskowych UE we wszystkich 
państwach członkowskich, zgodnie z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
„Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki 
lepszemu stosowaniu”;

11. zwraca uwagę na trudności w 
stosowaniu prawa UE m.in. w obszarze 
ochrony środowiska, zwłaszcza w 
odniesieniu do gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie ewentualnych 
nowych lub alternatywnych mechanizmów 
pozasądowych mających na celu 
umożliwienie kompletnej i prawidłowej 
transpozycji dyrektyw unijnych, 
niezależnie od ich tematyki;

Or. es

Poprawka 86
Pascal Durand
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; zwraca się do 
Komisji o podjęcie kroków prawnych 
mających na celu zagwarantowanie 
szybkiej, kompletnej i prawidłowej 
transpozycji wszystkich dyrektyw 
środowiskowych UE we wszystkich 
państwach członkowskich, zgodnie z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
„Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki 
lepszemu stosowaniu”;

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska 
i energetyki, zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, efektywności 
energetycznej, utraty bioróżnorodności, 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
obszarów chronionych, 
niewystarczającego oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz zanieczyszczenia 
powietrza; zwraca się do Komisji o 
podjęcie zdecydowanych kroków 
prawnych mających na celu 
zagwarantowanie szybkiej, kompletnej i 
prawidłowej transpozycji wszystkich 
dyrektyw środowiskowych UE we 
wszystkich państwach członkowskich, 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
komunikacie „Prawo Unii: lepsze wyniki 
dzięki lepszemu stosowaniu”;

Or. en

Poprawka 87
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; zwraca się do 
Komisji o podjęcie kroków prawnych 

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; w 
szczególności z zaniepokojeniem zauważa, 
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mających na celu zagwarantowanie 
szybkiej, kompletnej i prawidłowej 
transpozycji wszystkich dyrektyw 
środowiskowych UE we wszystkich 
państwach członkowskich, zgodnie z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
„Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki 
lepszemu stosowaniu”;

że znaczna większość państw 
członkowskich dopuściła się stałego i 
systematycznego naruszenia unijnych 
przepisów w sprawie wartości granicznych 
dotyczących zanieczyszczenia powietrza;

Or. it

Poprawka 88
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; zwraca się do 
Komisji o podjęcie kroków prawnych 
mających na celu zagwarantowanie 
szybkiej, kompletnej i prawidłowej 
transpozycji wszystkich dyrektyw 
środowiskowych UE we wszystkich 
państwach członkowskich, zgodnie z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
„Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki 
lepszemu stosowaniu”;

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony środowiska, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza, które mają też 
poważny wpływ na zdrowie ludzi; zwraca 
się do Komisji o podjęcie kroków 
prawnych mających na celu 
zagwarantowanie szybkiej, kompletnej i 
prawidłowej transpozycji wszystkich 
dyrektyw środowiskowych UE we 
wszystkich państwach członkowskich, 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
komunikacie „Prawo Unii: lepsze wyniki 
dzięki lepszemu stosowaniu”;

Or. en

Poprawka 89
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie poważnymi 
brakami stwierdzonymi w stosowaniu 
prawa UE w obszarze ochrony 
środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, wykorzystania 
zasobów naturalnych, niewystarczającego 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza; zwraca się do 
Komisji o podjęcie kroków prawnych 
mających na celu zagwarantowanie 
szybkiej, kompletnej i prawidłowej 
transpozycji wszystkich dyrektyw 
środowiskowych UE we wszystkich 
państwach członkowskich, zgodnie z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
„Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki 
lepszemu stosowaniu”;

11. zwraca się do Komisji o podjęcie 
kroków prawnych mających na celu 
zapewnienie szybkiej, kompletnej i 
prawidłowej transpozycji wszystkich 
dyrektyw środowiskowych UE we 
wszystkich państwach członkowskich, z 
uwzględnieniem priorytetów określonych 
w komunikacie „Prawo Unii: lepsze wyniki 
dzięki lepszemu stosowaniu”; podkreśla, 
że szczególną uwagę należy zwracać na 
egzekwowanie prawa UE w dziedzinie 
gospodarowania odpadami i 
unieszkodliwiania ich, oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza;

Or. en

Poprawka 90
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. odnotowuje z zaniepokojeniem 
niedociągnięcia we wdrażaniu przez 
państwa członkowskie sieci obszarów 
chronionych Natura 2000 oraz w 
podejmowaniu niezbędnych środków 
ochrony, mających kluczowe znaczenie 
dla zabezpieczenia chronionych siedlisk i 
gatunków; podkreśla, że degradacja 
ekosystemów i utrata bioróżnorodności to 
poważny problem w całej UE; zaleca 
Komisji, aby zaproponowała nowy akt 
prawny dotyczący odbudowy 
ekosystemów, bazujący na obecnych 
zobowiązaniach wynikających już z 
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dyrektywy siedliskowej i innych przepisów 
UE oraz wychodzący poza te 
zobowiązania, a także tworzący synergie 
między programami działania w dziedzinie 
bioróżnorodności i kryzysu klimatycznego 
przez położenie szczególnego nacisku na 
ekosystemy o dużej bioróżnorodności oraz 
znacznym potencjale składowania i 
sekwestracji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 91
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zaniepokojeniem zauważa, że w 
toku jest 19 postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczących 
nieprawidłowej transpozycji przepisów 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko; uważa, że prawidłowe 
stosowanie tej dyrektywy ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia zasady „zanieczyszczający 
płaci” i odpowiedzialności za szkody 
środowiskowe; zwraca się do Komisji o 
podjęcie kroków prawnych mających na 
celu zagwarantowanie szybkiej, 
kompletnej i prawidłowej transpozycji 
wszystkich dyrektyw środowiskowych UE 
we wszystkich państwach członkowskich, 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
komunikacie „Prawo Unii: lepsze wyniki 
dzięki lepszemu stosowaniu”;

Or. it

Poprawka 92
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że Komisja powinna z 
urzędu dokonać ponownej oceny swoich 
prac regulacyjnych, wraz z Parlamentem i 
Radą; uważa również, że należy zbadać, 
czy trudności lub spowolnienia w 
prawidłowej, kompletnej i szybkiej 
transpozycji dyrektyw nie wynikają z 
braku przejrzystości lub złożoności ich 
przepisów lub brzmienia; należy przede 
wszystkim skupić się na dyrektywach, 
których w praktyce wszystkie państwa nie 
transponowały na czas lub transponowały 
je nieprawidłowo lub niecałkowicie;

Or. es

Poprawka 93
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. docenia prace prowadzone przez 
Komisję Europejską i poszanowanie przez 
nią zasady pomocniczości; zaleca 
wypracowanie bardziej politycznego 
podejścia do mechanizmu kontroli 
pomocniczości w UE w celu zapewnienia 
większej wartości dodanej dla obywateli 
oraz dalsze zaangażowanie w tym zakresie 
Europejskiego Komitetu Regionów, który 
może odgrywać rolę strażnika zasady 
pomocniczości reprezentującego władze 
lokalne i regionalne;

Or. en
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Poprawka 94
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. ubolewa nad inflacją liczby 
postępowań, ze względu na którą średni 
czas badania potencjalnych naruszeń 
prawa UE wydłuża się stale od 2017 r.; 
apeluje do Komisji o skrócenie średniego 
czasu potrzebnego na rozpatrzenie skargi i 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 
apeluje do Komisji, aby w stosownych 
przypadkach radykalnie skróciła czas 
potrzebny na postawienie państwa 
członkowskiego przed Trybunałem 
zgodnie z art. 258 TFUE i art. 260 TFUE.

Or. en

Poprawka 95
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. apeluje do Komisji, aby 
przedstawiła więcej informacji o 
kryteriach przyjętych w ramach nowego 
podejścia metodologicznego stosowanego 
od 2017 r., mającego na celu ustalenie 
najpoważniejszych przypadków uchybień 
wobec prawa UE i odnośnych skarg, w 
związku z którymi należy wszcząć 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or. en
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Poprawka 96
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że brak spójnego i 
kompleksowego zestawu skodyfikowanych 
zasad dobrej administracji w całej Unii 
utrudnia obywatelom i przedsiębiorstwom 
łatwe i pełne zrozumienie przysługujących 
im praw wynikających z prawa Unii; 
podkreśla zatem, że skodyfikowanie zasad 
dobrej administracji w formie 
rozporządzenia określającego 
poszczególne aspekty procedury 
administracyjnej, w tym powiadomienia, 
wiążące terminy, prawo do bycia 
wysłuchanym, a także prawo dostępu 
każdej osoby do dokumentacji jej 
dotyczącej, wzmocniłoby prawa obywateli 
i poprawiłoby przejrzystość; uważa, że 
takie uregulowanie zwiększyłoby 
skuteczność, efektywność i zdolności 
administracji i usług publicznych oraz, w 
tym zakresie, stanowiłoby odpowiedź na 
potrzeby pod względem inwestycji i reform 
w całej Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 97
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. ubolewa nad obecną strukturą 
procedury w zakresie mechanizmu 
kontroli pomocniczości, zmuszającą 
komisje ds. UE w parlamentach 
narodowych do poświęcania zbyt długiego 
czasu ocenom technicznym i prawnym o 
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krótkich terminach realizacji oraz 
utrudniającą lub uniemożliwiającą im 
przyjmowanie w ich programach bardziej 
politycznego podejścia, a tym samym 
omawianie polityki europejskiej; 
przypomina, że w 2019 r. przedłożono 159 
sprawozdań i nie przedłożono ani jednej 
uzasadnionej opinii, przy czym łączna 
liczba sprawozdań i uzasadnionych opinii 
w ciągu ostatnich dziewięciu lat wyniosła 
odpowiednio 4 918 i 439; przypomina, że 
do dziś procedurę żółtej kartki 
uruchomiono tylko trzy razy, a po 
procedurę pomarańczowej kartki nie 
sięgnięto ani razu;

Or. en

Poprawka 98
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. apeluje do Komisji o dalsze 
wzmacnianie i dywersyfikowanie rodzajów 
wsparcia udzielanego odpowiednim 
organom państw członkowskich na 
szczeblu krajowym i regionalnym, 
odpowiedzialnym za transpozycję i 
stosowanie prawa europejskiego, przez 
szereg konkretnych inicjatyw i 
instrumentów, takich jak np. sporządzanie 
planów wdrażania, planów działania, 
dokumentów wyjaśniających, specjalnych 
stron internetowych, wymiana dobrych 
praktyk; 

Or. en

Poprawka 99
Sabrina Pignedoli
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję do pilnego 
przeglądu dyrektywy w sprawie działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji kredytowych przez zmianę 
mechanizmu umorzenia lub konwersji 
długu przy poszanowaniu zasady 
oszczędności prywatnych, tak aby 
oszczędzający nie ponosili strat 
wynikających z niewłaściwego 
zarządzania bankiem;

Or. it

Poprawka 100
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. ponownie stwierdza, że instytucje 
Unii powinny również znać prawo państw 
członkowskich i przestrzegać go, 
szanować niepodważalne kompetencje 
państw członkowskich oraz ich instytucje 
ustawodawcze lub sądowe na podstawie 
niezbędnej zasady lojalności instytucji i 
przypisania kompetencji;

Or. es

Poprawka 101
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11c. przypomina, że w rezolucjach z dni 
15 stycznia 2013 r. i 9 czerwca 2016 r. 
Parlament wezwał do przyjęcia 
rozporządzenia w sprawie otwartej, 
skutecznej i niezależnej administracji UE 
zgodnie z art. 298 TFUE, lecz te postulaty 
Parlamentu nie doprowadziły do 
przedstawienia wniosku przez Komisję; 
wzywa zatem Komisję po raz kolejny do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego europejskich przepisów w 
sprawie postępowania administracyjnego, 
z uwzględnieniem kroków, które 
Parlament dotychczas podjął w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 102
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. zwraca uwagę na szeroką 
interpretację pojęcia równego 
wynagrodzenia za tę samą pracę, jaką 
Trybunał Sprawiedliwości przyjął w 
swoich orzeczeniach, i wzywa Komisję, 
aby podjęła większe wysiłki na rzecz 
zwalczania dyskryminacji i zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć na 
szczeblu europejskim; podkreśla 
znaczenie układów zbiorowych dla 
zapewnienia równego wynagrodzenia, 
urlopu macierzyńskiego, urlopu 
rodzicielskiego i innych praw 
chronionych przepisami Unii;

Or. it
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Poprawka 103
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. zdecydowanie sugeruje rewizję 
wspomnianego mechanizmu w celu 
zwiększenia jego funkcjonalności i 
sprawności, tak aby władze lokalne i 
regionalne, a przede wszystkim 
parlamenty narodowe, były w stanie 
poświęcić niezbędny potrzebny czas na 
prawdziwą debatę nad polityką 
europejską, bez angażowania się w 
procedurę, która jest mniej efektywna i 
przynosi skutki odwrotne do 
zamierzonych;

Or. en


