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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w wyniku przeglądu nierozstrzygniętych wniosków Komisja 
zamierza wycofać 68 wniosków, które uważa za niezgodne z celami strategii lizbońskiej 
lub zasadami lepszego stanowienia prawa,

B. mając na uwadze, że wycofania czterech wniosków dotyczących statutu stowarzyszenia 
europejskiego, statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i 
uczestnictwa pracowników w tych stowarzyszeniach nie można uzasadnić w świetle 
zasad lepszego stanowienia prawa, gdyż w rzeczywistości celem tych wniosków jest 
poprawa otoczenia regulacyjnego w interesie obywateli europejskich, a tym samym nie 
mogą one w żaden sposób być utożsamiane z nakładaniem zbędnych biurokratycznych 
obciążeń,

C. mając na uwadze, że powszechnie uważa się, że Komisja ma prawo do wycofania 
nierozstrzygniętych wniosków zgodnie z art. 250 ust. 2 TWE pod warunkiem braku 
działań ze strony Rady oraz że przepis ten pozwala na takie wycofanie wniosków w 
ramach procedury współdecyzji, jeżeli Parlament Europejski nie zakończył pierwszego 
czytania i nie zostało ono „przypieczętowane” przyjęciem przez Radę wspólnego 
stanowiska,

D. mając na uwadze, że art. 250 ust. 2 TWE, choć pierwotnie przewidziany dla procedury 
konsultacji, należy interpretować zgodnie z literą i duchem art. 251 tego traktatu i w 
związku z tym nie może on nigdy osłabić stanowiska Parlamentu Europejskiego w 
procesie decyzyjnym,

E. mając na uwadze, że w przypadku gdy wspólne stanowisko zostanie przyjęte po 
pierwszym czytaniu, tiret trzecie drugiego akapitu art. 251 ust. 2 TWE pozwala Komisji 
jedynie na informowanie Parlamentu Europejskiego o swoim stanowisku oraz w 
przypadku gdy wspólne stanowisko zostanie następnie zmienione przez Parlament, 
litera c) w trzecim akapicie art. 251 ust. 2 pozwala Komisji jedynie na wydanie opinii, 
tak aby nie było wątpliwości, że Komisja nie jest dłużej „właścicielem” swoich 
wniosków i nie może ich wycofywać według uznania,

F. mając na uwadze, że w każdym przypadku, zgodnie z art. 10 TWE, zasada lojalnej 
współpracy pozwala Komisji na wycofanie swoich wniosków wyłącznie wtedy, kiedy nie 
narusza to roli i kompetencji Parlamentu Europejskiego jako demokratycznego organu w 
procesie decyzyjnym,

1. uważa, że w przypadku gdy w ramach procedury współdecyzji Komisja z prawnego 
punktu widzenia może wycofać nierozstrzygnięte wnioski do czasu przyjęcia wspólnego 
stanowiska przez Radę, decyzja taka musi w każdym przypadku być zgodna z zasadą 
lojalnej współpracy, określonej przez art. 10 TWE i stosowanej przez instytucje UE;

2. wzywa Komisję do przestrzegania zasady lojalnej współpracy w każdym przypadku, kiedy 
Parlament Europejski zgodnie z art. 55 Regulaminu zwraca się do Komisji o wycofanie 
wniosków;

3. uważa, że po przyjęciu wspólnego stanowiska traktat nie upoważnia Komisji do wycofania 
wniosku legislacyjnego, a ograniczenie to odnosi się konkretnie do pakietu 
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nierozstrzygniętych wniosków wymienionych w załączniku do komunikatu Komisji 
COM(2005)0642;

4. wzywa Komisję do konsultowania się z Parlamentem Europejskim na temat każdego 
wniosku, jaki Komisja zamierza wycofać oraz do wysłuchiwania opinii Parlamentu z 
największą uwagą; wzywa Komisję do równego traktowania Parlamentu i Rady w każdym 
przypadku;

5. wzywa Komisję do korzystania z prawa do wycofywania wniosków z myślą o większej 
zgodności nierozstrzygniętych wniosków z zasadami lepszego stanowienia prawa i 
celami strategii lizbońskiej, takimi jak wysoki wskaźnik zatrudnienia, ochrona socjalna, 
wzrost gospodarczy i uproszczenie procedur administracyjnych;

6. wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji Komisji o wycofaniu następujących 
wniosków: 

a) wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie statutu stowarzyszenia 
europejskiego (COD/1991/0386)1,
b) projektu dyrektywy uzupełniającej ten statut w odniesieniu do uczestnictwa 
pracowników (COD/1991/0387)2,
c) wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie statutu europejskiego 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (COD/1991/0390)3 oraz
d) projektu dyrektywy uzupełniającej ten statut w odniesieniu do uczestnictwa 
pracowników (COD/1991/0391)4.

  
1  Dz.U. C 99 z 21.04.1992, str. 1.
2  Dz.U. C 99 z 21.04.1992, str. 14.
3  Dz.U. C 99 z 21.04.1992, str. 40.
4  Dz.U. C 99 z 21.04.1992, str. 57.
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