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Poprawka  23 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. oczekuje, Ŝe Komisja przedstawi 
wniosek w sprawie następnego etapu 
strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, który 
odpowiedziałby na wyzwania i moŜliwości 
stojące przed nami, zwłaszcza dotyczące 
transformacji energetycznej, rewolucji 
cyfrowej oraz przygotowania 
Europejczyków do tych zmian; uwaŜa, Ŝe 
strategia ta powinna łączyć odnośne 
reformy z duŜymi inicjatywami 
inwestycyjnymi, bazując na juŜ rozpoczętej 
unii energetycznej i jednolitym rynku 
cyfrowym oraz nowej inicjatywie na rzecz 
inwestycji społecznych oraz 
przekwalifikowania zawodowego; uwaŜa, 
Ŝe strategia powinna być wspierana 
poprzez pełne wykorzystanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych oraz zmienione 
WRF 2014-20; uwaŜa, Ŝe wszystkie 
państwa członkowskie muszą mieć 
warunki do wdroŜenia tej strategii oraz Ŝe 
unia gospodarcza i walutowa powinna 
zostać ukończona w celu promowania 
konwergencji w tym kierunku; uwaŜa, Ŝe 
zewnętrzne strategiczne partnerstwa UE 
takŜe powinny otworzyć nowe moŜliwości 

6. oczekuje, Ŝe Komisja przedstawi 
wniosek w sprawie następnego etapu 
strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, który 
odpowiedziałby na wyzwania i moŜliwości 
stojące przed nami, zwłaszcza dotyczące 
transformacji energetycznej, rewolucji 
cyfrowej oraz przygotowania 
Europejczyków do tych zmian; uwaŜa, Ŝe 
strategia ta powinna łączyć odnośne 
reformy z inicjatywami inwestycyjnymi, 
bazując na juŜ rozpoczętej unii 
energetycznej i jednolitym rynku 
cyfrowym; uwaŜa, Ŝe strategia powinna 
być wspierana poprzez pełne 
wykorzystanie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych oraz 
zmienione WRF 2014-20; uwaŜa, Ŝe 
wszystkie państwa członkowskie muszą 
mieć warunki do wdroŜenia tej strategii 
oraz Ŝe unia gospodarcza i walutowa 
powinna zostać ukończona w celu 
promowania konwergencji w tym 
kierunku; uwaŜa, Ŝe zewnętrzne 
strategiczne partnerstwa UE takŜe powinny 
otworzyć nowe moŜliwości dla 
powodzenia tej strategii; 
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Poprawka  24 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. nakłania Komisję do wystąpienia ze 
zdecydowaną reakcją w celu stawienia 
czoła problemom społecznym UE, 
zwłaszcza bezrobociu, niedoborowi 
umiejętności, nierówności i wykluczeniu 
społecznemu, a takŜe ryzyku dumpingu 
socjalnego i zjawiska drenaŜu mózgów; 
uwaŜa, Ŝe sytuacja ta wymaga naprawy 
gospodarczej i inwestycji wspierających 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, 
inwestycje społecznych skupiających się na 
umiejętności, opieka nad dziećmi i innych 
usługach społecznych, oraz gospodarki 
społecznej; uwaŜa, Ŝe wymaga to równieŜ 
większej konwergencji w celu 
dopilnowania, aby zbiór podstawowych 
standardów socjalnych jest przestrzegany 
w całej Unii; uwaŜa, Ŝe w tym kontekście 
sprawiedliwa mobilność pracowników 
powinna być promowana jako jedna z 
podstawowych swobód obowiązujących na 
jednolitym rynku; uwaŜa, Ŝe 
zapowiedziane konkretne kroki w kierunku 
obiecanego „potrójnego A społecznego” 
muszą się skonkretyzować bez zwłoki; 
wzywa Komisję do wspierania ściślejszego 
zaangaŜowania partnerów społecznych na 
szczeblu europejskim i krajowym w tym 

7. nakłania Komisję do wystąpienia ze 
zdecydowaną reakcją w celu stawienia 
czoła problemom społecznym UE, 
zwłaszcza bezrobociu, niedoborowi 
umiejętności, nierównościom i 
wykluczeniu; uwaŜa, Ŝe sytuacja ta 
wymaga naprawy gospodarczej i 
inwestycji wspierających tworzenie miejsc 
pracy, a takŜe inwestycji skupiających się 
na umiejętnościach i godzeniu pracy z 
Ŝyciem rodzinnym; uwaŜa, Ŝe w tym 
kontekście sprawiedliwa mobilność 
pracowników powinna być promowana 
jako jedna z podstawowych swobód 
obowiązujących na jednolitym rynku; 
uwaŜa, Ŝe zapowiedziane konkretne kroki 
w kierunku obiecanego „potrójnego A 
społecznego” muszą się skonkretyzować 
bez zwłoki;  
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Poprawka  25 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. jest zdania, Ŝe konstrukcję 
zrównowaŜonej i sprawiedliwej polityki 
podatkowej naleŜy w stosownych 
przypadkach postrzegać jako nieodłączny 
element reform strukturalnych państw 
członkowskich, a politykę podatkową i 
politykę konkurencji naleŜy traktować jak 
dwie strony monety o nazwie rynek 
wewnętrzny, co przyniesie korzyści 
wszystkim konsumentom i obywatelom w 
UE, przyczyniając się dalej do tworzenia 
miejsc pracy; popiera przeniesienie 
obciąŜeń podatkowych z pracy na inne 
zrównowaŜone przedmioty 
opodatkowania; 

11. jest zdania, Ŝe rewizję polityki 
podatkowej naleŜy w stosownych 
przypadkach postrzegać jako nieodłączny 
element reform strukturalnych państw 
członkowskich, a politykę podatkową i 
politykę konkurencji naleŜy traktować jak 
dwie strony monety o nazwie rynek 
wewnętrzny, co przyniesie korzyści 
wszystkim konsumentom i obywatelom w 
UE, przyczyniając się dalej do tworzenia 
miejsc pracy; popiera przeniesienie 
obciąŜeń podatkowych z pracy na inne 
zrównowaŜone przedmioty 
opodatkowania; 

Or. en 
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Poprawka  26 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

16. zachęca Komisję, by wraz z 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
zbadała wszystkie moŜliwości 
wzmocnienia UGW, tak aby była bardziej 
odporna i sprzyjała wzrostowi, 
zatrudnieniu i stabilności, a jej wymiar 
społeczny miał na celu utrzymanie 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej i przestrzeganie prawa do 
rokowań zbiorowych, w ramach której 
zapewniona byłaby koordynacja polityk 
społecznych państw członkowskich, w tym 
płacy minimalnej lub mechanizmu 
dochodów odpowiedniego dla kaŜdego 
państwa członkowskiego i uzgadnianego 
przez nie, a takŜe wspieranie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
powrót pracowników na rynek pracy oraz 
dobrowolna mobilność i elastyczność 
między zawodami i państwami 
członkowskimi; 

16. zachęca Komisję, by wraz z 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
zbadała wszystkie moŜliwości 
wzmocnienia UGW, tak aby była bardziej 
odporna i sprzyjała wzrostowi, 
zatrudnieniu i stabilności, a jej wymiar 
społeczny miał na celu utrzymanie 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej i przestrzeganie prawa do 
rokowań zbiorowych; 

Or. en 
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Poprawka  27 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

20. jest głęboko zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w regionie Morza 
Śródziemnego i na szlaku 
zachodniobałkańskim, gdzie zanotowano 
rekordową liczbę nielegalnych imigrantów 
przekraczających granice UE, co stwarza 
bezprecedensowe wyzwanie dla Europy i 
jej państw członkowskich i wymaga 
wspólnej i zdecydowanej europejskiej 
reakcji; wyraŜa poparcie dla środków 
zaproponowanych przez Komisję i wzywa 
do szybkiego ich przyjęcia i wdroŜenia 
przez państwa członkowskie; podkreśla, Ŝe 
naleŜy połoŜyć większy nacisk na 
inicjatywy, które zostały juŜ rozpoczęte 
przez Komisję, zwłaszcza wnioski w 
sprawie relokacji i przesiedlenia, jako Ŝe 
ratunkowy mechanizm uruchamiany na 
rzecz Włoch i Grecji nie jest rozwiązaniem 
długoterminowego wyzwania presji 
azylowej, a raczej sprawdzianem w 
perspektywie przyszłego wniosku 
ustawodawczego w sprawie stałego 
programu relokacji uruchamianego w 
sytuacji masowego napływu 
wysiedleńców; wzywa Komisję, by 
aktywowała niezbędny mechanizm, który 
był przeznaczony specjalnie na masowy 

20. jest głęboko zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w regionie Morza 
Śródziemnego i na szlaku 
zachodniobałkańskim, gdzie zanotowano 
rekordową liczbę imigrantów 
przekraczających granice UE, co stwarza 
bezprecedensowe wyzwanie dla Europy i 
jej państw członkowskich i wymaga 
wspólnej i zdecydowanej europejskiej 
reakcji; wyraŜa poparcie dla środków 
zaproponowanych przez Komisję i wzywa 
do szybkiego ich przyjęcia i wdroŜenia 
przez państwa członkowskie; podkreśla, Ŝe 
naleŜy połoŜyć większy nacisk na 
inicjatywy, które zostały juŜ rozpoczęte 
przez Komisję, zwłaszcza wnioski w 
sprawie relokacji i przesiedlenia, jako Ŝe 
ratunkowy mechanizm uruchamiany na 
rzecz Włoch i Grecji nie jest rozwiązaniem 
długoterminowego wyzwania presji 
azylowej, a raczej sprawdzianem w 
perspektywie przyszłego wniosku 
ustawodawczego w sprawie stałego 
programu relokacji uruchamianego w 
sytuacji masowego napływu 
wysiedleńców; wzywa Komisję, by 
aktywowała niezbędny mechanizm 
tymczasowej ochrony, który był 
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napływ imigrantów; podkreśla 
jednocześnie konieczność przyspieszenia 
rozpatrywania wniosków o azyl oraz 
powrotu osób, których wnioski zostały 
odrzucone; wyraŜa swoje poparcie dla 
programu „Hotspot” ogłoszone w 
programie działań w dziedzinie migracji, 
mającego na celu wzmocnienie wsparcia 
operacyjnego w momencie przybycia 
wnioskodawców, w tym przy rejestracji i 
wstępnym przetwarzaniu wniosków, 
równieŜ w przypadku osób 
niepotrzebujących ochrony; odrzuca 
wszelkie środki, które de facto przywracają 
kontrole graniczne, zagraŜając strefie 
Schengen; 

przeznaczony specjalnie na masowy 
napływ imigrantów; podkreśla 
jednocześnie konieczność przyspieszenia 
rozpatrywania wniosków o azyl oraz 
powrotu osób, których wnioski zostały 
odrzucone; wyraŜa swoje poparcie dla 
programu „Hotspot” ogłoszone w 
programie działań w dziedzinie migracji, 
mającego na celu wzmocnienie wsparcia 
operacyjnego w momencie przybycia 
wnioskodawców, w tym przy rejestracji i 
wstępnym przetwarzaniu wniosków, 
równieŜ w przypadku osób 
niepotrzebujących ochrony; odrzuca 
wszelkie środki, które de facto przywracają 
kontrole graniczne, zagraŜając strefie 
Schengen; 

Or. en 
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Poprawka  28 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie następnego etapu 
strategii Europa 2020, który 
odpowiedziałby na wyzwania dotyczące 
globalnej konkurencji, transformacji 
energetycznej, rewolucji cyfrowej oraz 
zmian demograficznych; jest zdania, Ŝe 
propozycja ta powinna łączyć zmiany 
strukturalne z duŜymi inicjatywami 
inwestycyjnymi w oparciu o istniejące 
instrumenty (budŜet UE, EFIS); 

29. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie następnego etapu 
strategii Europa 2020, który 
odpowiedziałby na wyzwania dotyczące 
globalnej konkurencji, transformacji 
energetycznej, rewolucji cyfrowej oraz 
zmian demograficznych; jest zdania, Ŝe 
propozycja ta powinna łączyć zmiany 
strukturalne z inicjatywami 
inwestycyjnymi w oparciu o istniejące 
instrumenty; 

Or. en 
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Poprawka  29 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

35. apeluje do Komisji o sfinalizowanie 
pakietu dotyczącego mobilności 
pracowników do końca roku, wraz z 
negatywnymi skutkami mobilności 
pracowników; wzywa do zdecydowanych 
działań z zakresu transgraczninych 
inspekcji pracy w celu zwalczania 
naduŜyć; uwaŜa, Ŝe mobilność w Europie 
jest prawem podstawowym; wzywa 
ponadto Komisję do podjęcia działań 
mających na celu promowanie integracji i 
zdolności do zatrudnienia pracowników 
europejskich;   przypomina Komisji o jej 
zobowiązaniu odnośnie do dyrektywy w 
sprawie delegowania pracowników; 

35. apeluje do Komisji o sfinalizowanie i 
przedłoŜenie pakietu dotyczącego 
mobilności pracowników do końca tego 
roku; wzywa do zdecydowanych działań z 
zakresu transgraczninych inspekcji pracy w 
celu zwalczania naduŜyć; uwaŜa, Ŝe 
mobilność w Europie jest prawem 
podstawowym; przypomina Komisji o jej 
zobowiązaniu odnośnie do dyrektywy w 
sprawie delegowania pracowników; 

Or. en 
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Poprawka  30 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

36. domaga się konkretnych działań 
słuŜących wyeliminowaniu utrzymującej 
się dyskryminacji na rynku pracy, 
zwłaszcza jeśli chodzi o starszych 
pracowników, długotrwale bezrobotnych, 
kobiety, pracowników niepełnosprawnych 
i ludzi młodych; przypomina o 
konieczności rozwiązania problemu 
długotrwałego bezrobocia nie tylko w 
drodze edukacji i szkoleń, ale równieŜ 
poprzez integracyjny charakter rynków 
pracy, lepsze doradztwo i wsparcie dla 
osób poszukujących pracy, ukierunkowane 
dopłaty do zatrudnienia i świadczenia 
pracownicze; 

36. domaga się konkretnych działań 
słuŜących wyeliminowaniu utrzymującej 
się dyskryminacji na rynku pracy, 
zwłaszcza jeśli chodzi o starszych 
pracowników, długotrwale bezrobotnych, 
imigrantów, przedstawicieli mniejszości, 
kobiety, pracowników niepełnosprawnych 
i ludzi młodych; przypomina o 
konieczności rozwiązania problemu 
długotrwałego bezrobocia nie tylko w 
drodze edukacji i szkoleń, ale równieŜ 
poprzez integracyjny charakter rynków 
pracy, lepsze doradztwo i wsparcie dla 
osób poszukujących pracy, ukierunkowane 
dopłaty do zatrudnienia i świadczenia 
pracownicze; 

Or. en 
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Poprawka  31 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

46. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
nowego pakietu w sprawie polityki 
podatkowej i zwraca się do Komisji o 
przedstawienie ambitnego pakietu 
wniosków ustawodawczych mających na 
celu zapewnienie sprawiedliwego systemu 
opodatkowania opierającego się na 
zasadzie, Ŝe podatki naleŜy płacić w kraju, 
w którym osiągane są zyski, co pozwala 
uniknąć zakłóceń rynku i nieuczciwej 
konkurencji; 

46. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
nowego pakietu w sprawie polityki 
podatkowej i zwraca się do Komisji o 
przedstawienie ambitnego pakietu 
wniosków ustawodawczych mających na 
celu zapewnienie systemu opodatkowania 
opierającego się na zasadzie, Ŝe podatki 
naleŜy płacić w kraju, w którym osiągane 
są zyski, co pozwala uniknąć zakłóceń 
rynku i nieuczciwej konkurencji; 

Or. en 
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Poprawka  32 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 79 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  79a. wzywa Komisję, by przedstawiła 
wnioski dotyczące europejskiej procedury 
upadłościowej dla państw z myślą o 
zapewnieniu dyscypliny rynkowej oraz 
dotyczące określenia dopuszczalnej 
wartości naraŜenia i wagi ryzyka w 
odniesieniu do długu państwowego, który 
nie moŜe juŜ być uznawany za składnik 
aktywów wolny od ryzyka; 

Or. en 
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Poprawka  33 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

86. podkreśla, Ŝe multilateralizm musi 
pozostać zasadniczym celem polityki 
handlowej UE, i wzywa Komisję, by 
zmierzała do osiągnięcia porozumienia na 
10. konferencji ministerialnej WTO, które 
odbędzie się w Nairobi w grudniu 2015 r.; 

86. podkreśla, Ŝe porozumienie w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest 
nadal zasadniczym celem polityki 
handlowej UE, i wzywa Komisję, by 
zmierzała do osiągnięcia porozumienia na 
10. konferencji ministerialnej WTO, która 
odbędzie się w Nairobi w grudniu 2015 r.; 
wzywa Komisję do ukończenia trwających 
negocjacji wielostronnych dotyczących 
porozumienia w sprawie handlu 
usługami, umowy o technologii 
informacyjnej i umowy w sprawie 
towarów ekologicznych, których pomyślne 
zawarcie przyniesie niezbędne działania 
na rzecz silniejszego impulsu dla 
trwających starań WTO na rzecz 
liberalizacji handlu; 

Or. en 
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Poprawka  34 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 89 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

89. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 
europejskiej agendy bezpieczeństwa na lata 
2015–2020 oraz wyznaczenie priorytetów 
w dziedzinie zwalczania terroryzmu, 
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej i cyberprzestępczości, a 
ponadto w pełni popiera zawarte w 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
zobowiązanie Komisji, Ŝe będzie ona 
wspierać przeciwdziałanie zagroŜeniom dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego państw 
członkowskich w związku z 
„zagranicznymi bojownikami” i 
terroryzmem; podkreśla, Ŝe UE musi 
stawić czoła nasilającemu się krajowemu 
zagroŜeniu terrorystycznemu ze strony 
„zagranicznych bojowników”, tj. osób, 
które udają się do państwa innego niŜ ich 
państwo zamieszkania lub obywatelstwa w 
celu dokonania, zaplanowania lub 
przygotowania aktów terrorystycznych 
bądź w celu odbycia lub przeprowadzenia 
szkoleń dla terrorystów, równieŜ w 
związku z konfliktami zbrojnymi; zgadza 
się, Ŝe zapobieganie radykalizacji powinno 
stanowić dla UE priorytet; wyraŜa 
ubolewanie z powodu braku konkretnych 

89. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 
europejskiej agendy bezpieczeństwa na lata 
2015–2020 oraz wyznaczenie priorytetów 
w dziedzinie zwalczania terroryzmu, 
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej i cyberprzestępczości, a 
ponadto w pełni popiera zawarte w 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
zobowiązanie Komisji, Ŝe będzie ona 
wspierać przeciwdziałanie zagroŜeniom dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego państw 
członkowskich w związku z 
„zagranicznymi bojownikami” i 
terroryzmem; podkreśla, Ŝe UE musi 
stawić czoła nasilającemu się krajowemu 
zagroŜeniu terrorystycznemu ze strony 
„zagranicznych bojowników”, tj. osób, 
które udają się do państwa innego niŜ ich 
państwo zamieszkania lub obywatelstwa w 
celu dokonania, zaplanowania lub 
przygotowania aktów terrorystycznych 
bądź w celu odbycia lub przeprowadzenia 
szkoleń dla terrorystów, równieŜ w 
związku z konfliktami zbrojnymi; zgadza 
się, Ŝe zapobieganie brutalnemu 
ekstremizmowi powinno stanowić dla UE 
priorytet;  
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środków w programie; 

Or. en 
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Poprawka  35 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 118 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  118a. nalega, by Komisja potraktowała 
priorytetowo przezwycięŜenie impasu w 
kwestii przeglądu rozporządzenia w 
sprawie dostępu do dokumentów oraz by 
zastosowała się do zaleceń wydanych 
przez Parlament w kilku kolejnych 
rezolucjach w sprawie przejrzystości i 
dostępu do dokumentów; 

Or. en 



 

AM\1072793PL.doc PE559.016v01-00 } 
 PE559.021v01-00 } 
 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Am. 36 

Poprawka  36 

Sophia in ‘t Veld 

w imieniu grupy ALDE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 120 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  120a. zaprasza Komisję do współpracy 
przy opracowywaniu mechanizmu 
słuŜącego monitorowaniu i egzekwowaniu 
praw podstawowych, praworządności i 
demokratycznych rządów zgodnie z 
wytycznymi, które zostaną określone przez 
Parlament w przygotowywanym właśnie 
sprawozdaniu z własnej inicjatywy w 
kwestii ustawodawczej; 

Or. en 

 
 


