
AM\1221888PL.docx PE662.145v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Prawna

2020/2132(INI)

8.1.2021

POPRAWKI
1 - 33
Projekt opinii
Pascal Durand
(PE657.481v01-00)

Parlamentarne prawo inicjatywy
(2020/2132(INI))



PE662.145v02-00 2/20 AM\1221888PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1221888PL.docx 3/20 PE662.145v02-00

PL

Poprawka 1
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja 
wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w 
tym celu odpowiednie inicjatywy; mając 
na uwadze, że unijne akty ustawodawcze 
mogą zostać przyjęte wyłącznie na 
wniosek Komisji, chyba że Traktaty 
stanowią inaczej, zgodnie z art. 17 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

Or. en

Poprawka 2
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktaty 
przyznają Parlamentowi bezpośrednie 
prawo inicjatywy jedynie w bardzo 
ograniczonych przypadkach, tj. w 
odniesieniu do jego składu, wyborów 
zasiadających w nim posłów i ich statutu, 
statutu Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, wszczęcia procedury 
praworządności, tworzenia tymczasowych 
komisji śledczych i inicjowania rewizji 
Traktatu; mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) Parlament ma 
prawo żądać od Komisji przedłożenia 
wszelkich właściwych propozycji w 
kwestiach, co do których uważa, że akt 
Unii jest niezbędny w celu wykonania 
Traktatów; mając na uwadze, że art. 47 



PE662.145v02-00 4/20 AM\1221888PL.docx

PL

Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
dokładniej określa to pośrednie prawo 
inicjatywy;

Or. en

Poprawka 3
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że art. 225 
TFUE zobowiązuje Komisję do podania 
uzasadnienia w przypadku, gdyby nie 
przedłożyła ona wniosku ustawodawczego 
w odpowiedzi na żądanie Parlamentu; 
przypomina tym samym o obowiązkowym 
charakterze tego postanowienia Traktatu;

Or. en

Poprawka 4
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski jest jedyną instytucją UE 
wybieraną w wyborach bezpośrednich, 
mającą jednocześnie mniejsze 
uprawnienia w zakresie inicjatywy 
ustawodawczej niż większość parlamentów 
narodowych;

Or. en
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Poprawka 5
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że Ursula von 
der Leyen, zanim została wybrana na 
przewodniczącą Komisji, zobowiązała się 
reagować na inicjatywy ustawodawcze 
przyjmowane przez większość posłów do 
Parlamentu, przy pełnym poszanowaniu 
zasad proporcjonalności, pomocniczości i 
lepszego stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 6
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że konferencja 
w sprawie przyszłości Europy będzie 
okazją do dalszej refleksji ze 
społeczeństwem obywatelskim na temat 
tego, jak najlepiej wzmocnić prawo 
Parlamentu do inicjatywy w zakresie 
lepszego stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 7
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Stéphane Séjourné

Projekt opinii
Motyw 1 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze godną 
ubolewania nierównowagę uprawnień, 
jaka ma miejsce pod względem ustalania 
programu działań UE między Komisją, 
Radą i Parlamentem, zwłaszcza w 
obszarach polityki, w których Komisji nie 
przysługuje wyłączne prawo inicjatywy, a 
na Radzie nie spoczywa obowiązek 
konsultacji, tj. w obszarze unii 
gospodarczej i walutowej oraz wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w 
ramach której kompetencje zostały 
przekazane Wysokiemu Przedstawicielowi 
UE i Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 8
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że określone w Traktatach 
prawo Komisji do podejmowania 
inicjatywy ustawodawczej nie było w 
ostatnich latach wykorzystywane 
konstruktywnie ani produktywnie, przy 
czym w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
wyniki Komisji pogorszyły się, a jej 
przewodniczący nie wywiązywali się ze 
spoczywających na nich politycznych 
zobowiązań; w związku z powyższym 
zdecydowanie zaleca, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych przeanalizowała 
dogłębniej uprawnienia Parlamentu 
przewidziane na mocy Traktatów i 
rozważyła zmianę Traktatu w celu 
przyznania Parlamentowi bezpośredniego 
prawa inicjatywy ustawodawczej;

1. uważa, że określone w Traktatach 
prawo Komisji do podejmowania 
inicjatywy ustawodawczej nie było w 
ostatnich latach wykorzystywane 
konstruktywnie i że Komisja nie ma 
legitymacji demokratycznej do pełnienia 
takiej roli politycznej; w związku z 
powyższym zdecydowanie zaleca, aby 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
rozważyła zmianę Traktatu w celu 
pozbawienia Komisji prawa inicjatywy 
ustawodawczej i przeniesienia go na Radę 
i Parlament;

Or. fr
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Poprawka 9
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że określone w Traktatach 
prawo Komisji do podejmowania 
inicjatywy ustawodawczej nie było w 
ostatnich latach wykorzystywane 
konstruktywnie ani produktywnie, przy 
czym w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
wyniki Komisji pogorszyły się, a jej 
przewodniczący nie wywiązywali się ze 
spoczywających na nich politycznych 
zobowiązań; w związku z powyższym 
zdecydowanie zaleca, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych przeanalizowała 
dogłębniej uprawnienia Parlamentu 
przewidziane na mocy Traktatów i 
rozważyła zmianę Traktatu w celu 
przyznania Parlamentowi bezpośredniego 
prawa inicjatywy ustawodawczej;

1. podkreśla, że Parlament jest 
organem wybieranym w demokratycznych 
wyborach, który, w przeciwieństwie do 
parlamentów narodowych, nie ma 
formalnego prawa do podejmowania 
inicjatywy ustawodawczej, a zatem fakt, że 
Komisja ma wyłączne bezpośrednie prawo 
do podejmowania inicjatywy 
ustawodawczej, stwarza problem 
legitymacji demokratycznej, który należy 
rozwiązać; w związku z powyższym 
zdecydowanie zaleca, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych przeanalizowała 
dogłębniej uprawnienia Parlamentu 
przewidziane na mocy Traktatów i 
przeanalizowała różne sposoby przyznania 
Parlamentowi bezpośredniego prawa 
inicjatywy ustawodawczej;

Or. en

Poprawka 10
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że Rada Europejska ma 
de facto prawo inicjatywy w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości zgodnie z art. 68 TFUE, 
co pokazuje, że między Parlamentem a 
Radą nie istnieją równe warunki 
działania; podkreśla ponadto, że państwa 
członkowskie wywierają wpływ na 
wczesnym etapie poprzez udział w 
licznych organach doradczych Komisji;

2. podkreśla, że Rada Europejska ma 
de facto prawo inicjatywy w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości zgodnie z art. 68 TFUE, 
co pokazuje, że między Parlamentem a 
Radą nie istnieje równość ustawodawcza 
przewidziana w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa; podkreśla 
ponadto, że państwa członkowskie 
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wywierają wpływ na wczesnym etapie 
poprzez udział w licznych organach 
doradczych Komisji, i zwraca się do 
Komisji o zapewnienie Parlamentowi 
uczestnictwa na takim samym poziomie;

Or. en

Poprawka 11
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że Rada Europejska ma 
de facto prawo inicjatywy w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości zgodnie z art. 68 TFUE, 
co pokazuje, że między Parlamentem a 
Radą nie istnieją równe warunki 
działania; podkreśla ponadto, że państwa 
członkowskie wywierają wpływ na 
wczesnym etapie poprzez udział w 
licznych organach doradczych Komisji;

2. podkreśla, że Rada Europejska ma 
de facto prawo inicjatywy w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości zgodnie z art. 68 TFUE; 
podkreśla ponadto, że państwa 
członkowskie wywierają wpływ na 
wczesnym etapie poprzez udział w 
licznych organach doradczych Komisji;

Or. fr

Poprawka 12
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Parlament powinien mieć 
wzmocnione bezpośrednie prawo 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ 
reprezentuje on bezpośrednio obywateli 
europejskich, a nie tylko interesy 
narodowe, które należy zrównoważyć; 
ubolewa w związku z powyższym, że 
możliwość tę systematycznie odkładano do 

3. uważa, że Rada i Parlament 
powinny mieć wzmocnione bezpośrednie 
prawo inicjatywy ustawodawczej, 
ponieważ Rada reprezentuje państwa, a 
członkowie Parlamentu są wybierani w 
wyborach powszechnych;
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przyszłego przeglądu Traktatu;

Or. fr

Poprawka 13
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Parlament powinien mieć 
wzmocnione bezpośrednie prawo 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ 
reprezentuje on bezpośrednio obywateli 
europejskich, a nie tylko interesy 
narodowe, które należy zrównoważyć; 
ubolewa w związku z powyższym, że 
możliwość tę systematycznie odkładano do 
przyszłego przeglądu Traktatu;

3. uważa, że Parlament powinien mieć 
wzmocnione bezpośrednie prawo 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ 
reprezentuje on bezpośrednio narody 
europejskie; ubolewa w związku z 
powyższym, że możliwość tę 
systematycznie odkładano do przyszłego 
przeglądu Traktatu;

Or. en

Poprawka 14
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Parlament powinien mieć 
wzmocnione bezpośrednie prawo 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ 
reprezentuje on bezpośrednio obywateli 
europejskich, a nie tylko interesy 
narodowe, które należy zrównoważyć; 
ubolewa w związku z powyższym, że 
możliwość tę systematycznie odkładano do 
przyszłego przeglądu Traktatu;

3. uważa, że Parlament powinien mieć 
wzmocnione bezpośrednie prawo 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ 
reprezentuje on bezpośrednio obywateli 
Unii Europejskiej, a nie tylko interesy 
narodowe, które należy zrównoważyć; 
ubolewa w związku z powyższym, że 
możliwość tę systematycznie odkładano do 
przyszłego przeglądu Traktatu;

Or. en
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Poprawka 15
Pascal Durand, Marie Toussaint, Tiemo Wölken

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w świetle art. 15 
rozporządzenia (UE) 2019/788 w 
przypadku, gdy Komisja nie poda swoich 
zamiarów do wiadomości publicznej lub 
stwierdzi w komunikacie, że nie zamierza 
podejmować działań w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
która spełnia wymogi proceduralne, 
Parlament mógłby podjąć decyzję o 
wszczęciu procedury inicjatywy 
ustawodawczej w oparciu o tę inicjatywę; 
apeluje do Komisji, aby zobowiązała się 
występować z wnioskiem ustawodawczym 
po przyjęciu inicjatywy Parlamentu 
opracowanej w oparciu o europejską 
inicjatywę obywatelską, która spełnia 
wymogi proceduralne i jest zgodna z 
Traktatami oraz podstawowymi 
wartościami Unii zapisanymi w art. 2 
TUE; w związku z tym proponuje zmianę 
międzyinstytucjonalnego Porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską;

Or. en

Poprawka 16
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że przyznanie 
Parlamentowi prawa inicjatywy 
ustawodawczej wymagałoby zmiany 
Traktatu, dlatego warto zbadać potencjał 
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obecnych postanowień Traktatu w celu 
zwiększenia wpływu, jaki Parlament może 
mieć na inicjowanie ustawodawstwa, aby 
utorować drogę do przyznania mu 
bezpośredniego prawa inicjatywy;

Or. en

Poprawka 17
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem, Radą i Komisją oraz 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską, a 
także fakt, że zmiany tych porozumień 
mogą wzmocnić uprawnienia Parlamentu 
w obszarze wyznaczania programu prac 
ustawodawczych i przywrócić równowagę 
instytucjonalną bez formalnej zmiany 
Traktatów;

Or. en

Poprawka 18
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. proponuje rozważenie 
opracowania procedury umożliwiającej 
Parlamentowi wspieranie pomysłów 
polegające na reprezentowaniu np. 
stanowisk Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i 
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Europejskiego Komitetu Regionów w 
ramach art. 225 TFUE;

Or. en

Poprawka 19
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. głęboko ubolewa, że tylko jedną 
trzecią procedur w ramach inicjatywy 
ustawodawczej i nieustawodawczej 
Parlamentu można uznać za zrealizowaną z 
powodzeniem oraz że większość 
sprawozdań ustawodawczych z własnej 
inicjatywy (INL) przyjętych od 2011 r. nie 
spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze 
strony Komisji1; ubolewa również, że do 
tej pory systematycznie nie przestrzegano 
trzymiesięcznego terminu na podjęcie 
przez Komisję działań w odpowiedzi na 
rezolucję parlamentarną, określonego w 
ust. 16 porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską 
(„porozumienie ramowe z 2010 r.”)2, ani 
rocznego terminu na przedstawienie przez 
Komisję wniosku ustawodawczego w 
odpowiedzi na sprawozdanie z własnej 
inicjatywy legislacyjnej;

4. głęboko ubolewa, że tylko jedną 
trzecią procedur w ramach inicjatywy 
ustawodawczej i nieustawodawczej 
Parlamentu można uznać za zrealizowaną z 
powodzeniem oraz że większość 
sprawozdań ustawodawczych z własnej 
inicjatywy (INL) przyjętych od 2011 r. nie 
spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze 
strony Komisji1; ubolewa również, że do 
tej pory systematycznie nie przestrzegano 
trzymiesięcznego terminu na podjęcie 
przez Komisję działań w odpowiedzi na 
rezolucję parlamentarną, określonego w 
ust. 16 porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską 
(„porozumienie ramowe z 2010 r.”)2, ani 
rocznego terminu na przedstawienie przez 
Komisję wniosku ustawodawczego w 
odpowiedzi na sprawozdanie z własnej 
inicjatywy legislacyjnej; na tej podstawie 
wywodzi, że obecny system musi zostać 
dogłębnie zmieniony;

_________________ _________________
1 Badanie pt. „The European Parliament’s 
right of initiative” [Prawo inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego], Andreas 
Maurer, Uniwersytet w Innsbrucku, 
Katedra Jeana Monneta ds. Studiów nad 
Integracją Europejską, oraz Michael C. 
Wolf, Uniwersytet w Innsbrucku, lipiec 
2020 r., s. 55 i 57.

1 Badanie pt. „The European Parliament’s 
right of initiative” [Prawo inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego], Andreas 
Maurer, Uniwersytet w Innsbrucku, 
Katedra Jeana Monneta ds. Studiów nad 
Integracją Europejską, oraz Michael C. 
Wolf, Uniwersytet w Innsbrucku, lipiec 
2020 r., s. 55 i 57.
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2 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47. 2 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.

Or. fr

Poprawka 20
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. głęboko ubolewa, że tylko jedną 
trzecią procedur w ramach inicjatywy 
ustawodawczej i nieustawodawczej 
Parlamentu można uznać za zrealizowaną 
z powodzeniem oraz że większość 
sprawozdań ustawodawczych z własnej 
inicjatywy (INL) przyjętych od 2011 r. nie 
spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze 
strony Komisji1 ; ubolewa również, że do 
tej pory systematycznie nie przestrzegano 
trzymiesięcznego terminu na podjęcie 
przez Komisję działań w odpowiedzi na 
rezolucję parlamentarną, określonego w 
ust. 16 porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską 
(„porozumienie ramowe z 2010 r.”)2, ani 
rocznego terminu na przedstawienie przez 
Komisję wniosku ustawodawczego w 
odpowiedzi na sprawozdanie z własnej 
inicjatywy legislacyjnej;

4. głęboko ubolewa, że na większość 
sprawozdań ustawodawczych z własnej 
inicjatywy (INL) przyjętych od 2011 r. 
Komisja nie zareagowała i nie wystąpiła z 
odpowiednim wnioskiem1; ubolewa 
również, że do tej pory systematycznie nie 
przestrzegano trzymiesięcznego terminu na 
podjęcie przez Komisję działań w 
odpowiedzi na rezolucję parlamentarną, 
określonego w ust. 16 porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską („porozumienie ramowe z 2010 
r.”)2, ani rocznego terminu na 
przedstawienie przez Komisję wniosku 
ustawodawczego w odpowiedzi na 
sprawozdanie z własnej inicjatywy 
legislacyjnej;

_________________ _________________
1 Badanie pt. „The European Parliament’s 
right of initiative” [Prawo inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego], Andreas 
Maurer, Uniwersytet w Innsbrucku, 
Katedra Jeana Monneta ds. Studiów nad 
Integracją Europejską, oraz Michael C. 
Wolf, Uniwersytet w Innsbrucku, lipiec 
2020 r., s. 55 i 57.

1 Badanie pt. „The European Parliament’s 
right of initiative” [Prawo inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego], Andreas 
Maurer, Uniwersytet w Innsbrucku, 
Katedra Jeana Monneta ds. Studiów nad 
Integracją Europejską, oraz Michael C. 
Wolf, Uniwersytet w Innsbrucku, lipiec 
2020 r., s. 55 i 57.

2 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47. 2 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.

Or. en
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Poprawka 21
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że skuteczniejsze będą 
sprawozdania INL w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej skierowane 
tylko do jednego adresata i zawierające 
wykonalne propozycje oraz realistyczne 
ramy czasowe; zaleca zatem, aby Komisja 
Spraw Konstytucyjnych zaprosiła Komisję 
do stołu negocjacyjnego w celu 
nieznacznego wydłużenia odpowiednich 
terminów i wzięcia pod uwagę 
zarzucanych trudności organizacyjnych w 
odniesieniu do porozumienia ramowego z 
2010 r., a tym samym zwiększenia 
zdolności Komisji do udzielania 
odpowiedzi na rezolucje Parlamentu; w 
zamian oczekuje jednak, że odpowiedź 
Komisji na sprawozdanie INL i jego 
wdrożenie powinny być automatyczne;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 22
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że skuteczniejsze będą 
sprawozdania INL w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej skierowane 
tylko do jednego adresata i zawierające 
wykonalne propozycje oraz realistyczne 
ramy czasowe; zaleca zatem, aby Komisja 
Spraw Konstytucyjnych zaprosiła Komisję 
do stołu negocjacyjnego w celu 

5. jest zdania, że sprawozdania INL w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej 
skierowane tylko do jednego adresata i 
zawierające jasno określone propozycje, 
które koncentrują się na zakresie 
sprawozdania i mieszczą się w 
realistycznych ramach czasowych, mają 
większą szansę na to, że zostaną 
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nieznacznego wydłużenia odpowiednich 
terminów i wzięcia pod uwagę 
zarzucanych trudności organizacyjnych w 
odniesieniu do porozumienia ramowego z 
2010 r., a tym samym zwiększenia 
zdolności Komisji do udzielania 
odpowiedzi na rezolucje Parlamentu; w 
zamian oczekuje jednak, że odpowiedź 
Komisji na sprawozdanie INL i jego 
wdrożenie powinny być automatyczne;

przełożone na wnioski ustawodawcze 
Komisji; zaleca, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych zaprosiła Komisję do 
stołu negocjacyjnego w celu nieznacznego 
wydłużenia odpowiednich terminów i 
wzięcia pod uwagę zarzucanych trudności 
organizacyjnych w odniesieniu do 
porozumienia ramowego z 2010 r., a tym 
samym zwiększenia zdolności Komisji do 
udzielania odpowiedzi na rezolucje 
Parlamentu; w zamian oczekuje jednak, że 
Komisja automatycznie przełoży 
sprawozdanie INL na konkretny wniosek 
ustawodawczy;

Or. en

Poprawka 23
Tiemo Wölken

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że Porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa odgrywa kluczową rolę 
w zagwarantowaniu szczerej i przejrzystej 
współpracy w całym cyklu legislacyjnym i 
pozwala osiągnąć lepsze i wzajemne 
zrozumienie odnośnych stanowisk 
poszczególnych instytucji; apeluje o ocenę 
zakresu, w jakim Porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa powinno zostać 
zmienione w celu wyeliminowania 
ewentualnych przeszkód w korzystaniu 
przez Parlament z prawa inicjatywy;

Or. en

Poprawka 24
Marie Toussaint
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy opracować nowe 
unijne mechanizmy stanowienia prawa 
łączące obywateli Unii i ich wyłonionych 
w wyborach przedstawicieli w 
Parlamencie Europejskim z myślą o 
zwiększeniu uczestnictwa obywateli i 
wzmocnieniu całej europejskiej 
demokracji; uważa na przykład, że 
wartości progowe liczby sygnatariuszy 
obowiązujące w procedurze europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej powinny zostać 
zmniejszone w sytuacji, gdy wniosek 
dotyczący europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej jest podpisywany również 
przez minimalną liczbę posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 25
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że Parlament ma 
strukturę sprzyjającą przeprowadzaniu 
oceny skutków, i jest przekonany, że 
korzystanie z niej powinno być 
obowiązkowe przed sporządzeniem 
sprawozdania ustawodawczego z własnej 
inicjatywy w celu udoskonalenia oceny 
europejskiej wartości dodanej 
przewidzianej w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa;

Or. en
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Poprawka 26
Pascal Durand, Javier Nart, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Stéphane 
Séjourné

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że Parlament w pełni 
przestrzega Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa zawartego 
między Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej i Komisją Europejską, 
w którym podkreśla się konieczność 
uprzedniej analizy „europejskiej wartości 
dodanej” oraz oceny „kosztu braku 
współdziałania na poziomie europejskim”;

Or. en

Poprawka 27
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia mechanizmów 
demokracji bezpośredniej, takich jak 
zgromadzenia obywateli lub głosowanie w 
referendum w określonych kwestiach, 
które to mechanizmy zapewniłyby 
obywatelom Unii uprawnienia decyzyjne 
lub doradcze w unijnym procesie 
stanowienia prawa bez uzależniania tych 
uprawnień od reformy Traktatu;

Or. en

Poprawka 28
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do Komisji jako strażniczki 
Traktatów, by wywiązywała się z 
powierzonych jej obowiązków i podjętych 
przez siebie zobowiązań;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 29
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do Komisji jako strażniczki 
Traktatów, by wywiązywała się z 
powierzonych jej obowiązków i podjętych 
przez siebie zobowiązań;

6. apeluje do Komisji jako strażniczki 
Traktatów, by wywiązywała się z 
powierzonych jej obowiązków oraz 
systematycznie włączała Parlament w 
podejmowanie decyzji dotyczących 
programu prac Komisji, tak aby 
Parlament musiał zatwierdzić program 
przed jego publikacją, mając na celu 
zwiększenie uprawnień Parlamentu w 
zakresie ustalania programu działań, 
zanim zostanie ustanowione jego 
bezpośrednie prawo inicjatywy;

Or. en

Poprawka 30
Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck, Laura Huhtasaari

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że jeżeli Komisja nie skreśla się



AM\1221888PL.docx 19/20 PE662.145v02-00

PL

odpowie na apel Parlamentu o akt 
ustawodawczy w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej, jego rezolucja 
przyjęta większością głosów jego członków 
będzie stanowić podstawę do 
zainicjowania procedury ustawodawczej 
przez sam Parlament;

Or. fr

Poprawka 31
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że jeżeli Komisja nie 
odpowie na apel Parlamentu o akt 
ustawodawczy w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej, jego rezolucja 
przyjęta większością głosów jego członków 
będzie stanowić podstawę do 
zainicjowania procedury ustawodawczej 
przez sam Parlament;

7. uważa, że jeżeli Komisja nie 
odpowie na wniosek Parlamentu o akt 
ustawodawczy w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej, Parlament 
powinien systematycznie rozważać 
wniesienie skargi do Trybunału 
Sprawiedliwości w związku z 
zaniechaniem działania przez Komisję w 
celu stwierdzenia, że Komisja dopuściła 
się naruszenia na podstawie art. 265 
TFUE;

Or. en

Poprawka 32
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że gdyby na wniosek 
Parlamentu Komisja nie przedstawiła 
wniosku ustawodawczego ani 
odpowiedniego uzasadnienia wymaganego 
na mocy art. 225 TFUE, stanowiłoby to 

8. uważa, że sytuacja, w której na 
wniosek Parlamentu Komisja nie 
przedstawia wniosku ustawodawczego ani 
odpowiedniego uzasadnienia wymaganego 
na mocy art. 225 TFUE, powinna 
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zaniechanie działania, a Parlament 
zastrzegałby sobie prawo do podjęcia 
działań na mocy art. 265 TFUE.

skutkować wnioskiem o wotum nieufności 
dla Komisji ze względu na jej działalność 
zgodnie z art. 234 TFUE.

Or. en

Poprawka 33
Marion Walsmann, Andrzej Halicki, Sven Simon, Daniel Buda, Esteban González Pons

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest przekonany, że art. 294 TFUE 
należy zmienić w taki sposób, aby 
rezolucja Parlamentu z żądaniem aktu 
ustawodawczego na podstawie art. 225 
TFUE, przyjęta większością głosów 
posłów, stanowiła podstawę do wszczęcia 
procedury ustawodawczej przez sam 
Parlament, jeżeli Komisja nie przedstawi 
wniosku ustawodawczego w ciągu 12 
miesięcy od wystąpienia z żądaniem przez 
Parlament;

Or. en


