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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna uważa, że traktat lizboński ma dodatni wpływ na wzmocnienie uprawnień 
Parlamentu, zarówno w obszarze legislacyjnym, jak i w zakresie nadzoru nad uprawnieniami 
legislacyjnymi, delegowanymi i wykonawczymi Komisji, oraz wzywa Komisję Spraw 
Konstytucyjnych, jako komisję przedmiotowo właściwą, do zawarcia w projekcie rezolucji 
następujących uwag:

1. zwraca uwagę na fakt, że poprzez wprowadzenie dwóch specyficznych mechanizmów 
traktat lizboński nadaje parlamentom krajowym znacznie większą rolę, jeśli chodzi 
o sprawdzanie zgodności z zasadą pomocniczości; w każdym przypadku parlamenty 
krajowe będą miały osiem tygodni (termin, który musi im zagwarantować Komisja), by 
odpowiedzieć na wnioski legislacyjne; w przypadku gdy jedna trzecia izb 
parlamentarnych w UE przedstawi uzasadnioną opinię o niezgodności wniosku 
legislacyjnego z zasadą pomocniczości, Komisja będzie musiała poddać projekt ponownej 
analizie; ponadto jeśli większość izb parlamentarnych w Unii przedstawi uzasadnioną 
opinię wyrażającą sprzeciw wobec projektu wniosku legislacyjnego, uzasadniając swoje 
stanowisko brakiem zgodności z zasadą pomocniczości, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada będą musiały przeprowadzić głosowanie nad tą kwestią zanim Parlament 
w pierwszym czytaniu wyda jakiekolwiek oświadczenie w sprawie istoty projektu;

2. pamiętając, że postanowienia protokołu w sprawie pomocniczości będą miały 
zastosowanie do nowych wniosków legislacyjnych natychmiast po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego uważa, że w Regulaminie Parlamentu należy określić odpowiednią 
procedurę wewnętrzną pozwalającą Parlamentowi na szybkie i skuteczne wydanie 
oświadczenia w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości oraz gwarantującą właściwe 
przeanalizowanie uzasadnionych opinii parlamentów krajowych bez powodowania 
nadmiernych opóźnień w procedurze legislacyjnej;

3. podkreśla, że w myśl art. 35 zgodność prawodawstwa wspólnotowego z zasadą 
pomocniczości wchodzi obecnie w zakres uprawnień Parlamentu oraz uważa, że gdyby 
większość parlamentów krajowych wypowiedziała się przeciwko wnioskowi, szczególna 
procedura w odniesieniu do zasady pomocniczości mogłaby polegać na przedstawieniu 
przez Komisję Prawną na posiedzeniu plenarnym specjalnego wniosku w sprawie 
poszanowania zasady pomocniczości, zanim projekt aktu prawodawczego zostanie 
skierowany do komisji do pierwszego czytania w Parlamencie; 

4. zwraca uwagę na fakt, że traktat lizboński zawiera nową podstawę prawną przewidującą 
zastosowanie procedury współdecyzji w odniesieniu do przestrzegania praw własności 
intelektualnej, przy czym art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
stanowi, że: „w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego, Parlament 
Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają 
środki dotyczące tworzenia europejskich tytułów prawnych w celu zapewnienia jednolitej 
ochrony praw własności intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na 
poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru”; ubolewa nad faktem, że 
utrzymano zasadę jednogłośności i jedynie konsultacji z Parlamentem w procedurze 
decyzyjnej dotyczącej systemów językowych dotyczących praw własności intelektualnej;
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5. uważa, że Komisja powinna wykorzystać tą nową podstawę prawną do ponownego 
wystąpienia z wnioskiem dotyczącym patentu Unii Europejskiej oraz do uzupełnienia 
i wzmocnienia europejskich aktów prawodawczych dotyczących praw własności 
intelektualnej;

6. z zadowoleniem przyjmuje nową podstawę prawną określoną w art. 298 TFUE, zgodnie 
z którą „wykonując swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii 
korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej”, 
ponieważ daje ona podstawę dla rozporządzenia w sprawie prawa procedur 
administracyjnych dla Unii;

7. uważa, że należy pilnie przygotować takie rozporządzenie oraz wyraża zamiar 
zastanowienia się nad jego formą jeszcze przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego 
z uwzględnieniem różnych tradycji prawnych w państwach członkowskich;

8. zwraca uwagę, że nowe postanowienia traktatu dotyczące współpracy policyjnej i sądowej 
w sprawach cywilnych i karnych zawierają podstawę prawną dla przyjęcia środków 
wsparcia dla szkoleń sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości; uważa, że 
ze względu na obawy przedstawione w ostatnich sprawozdaniach Komisji Prawnej środki, 
które należy przyjąć w procedurze współdecyzji i które mogą uwzględniać zbliżenie 
przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, powinny zostać 
potraktowane jako sprawa pilna;

9. wyraża ubolewanie, że dalsze istotne postępy w obszarze współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych nadal będą znacznie hamowane ze względu na ograniczenie takiej współpracy 
do „spraw mających skutki transgraniczne” na mocy art. 81 TFUE;

10. z zadowoleniem przyjmuje nową procedurę mianowania sędziów i rzeczników 
generalnych Trybunału Sprawiedliwości i Sądu określoną w art. 255 TFUE, zgodnie 
z którą decyzję parlamentów krajowych poprzedza opinia wydana przez komitet 
powołany do oceny kompetencji kandydatów, w którego skład wchodzi siedmiu 
ekspertów, w tym jeden zaproponowany przez Parlament Europejski; uważa, że 
Regulamin Parlamentu musi przewidywać specjalną procedurę mianowania 
wspomnianego członka komitetu na drodze decyzji podjętej na posiedzeniu plenarnym na 
podstawie opinii komisji przedmiotowo właściwej;

11. uważa, że nowe postanowienia dotyczące aktów prawodawczych oraz hierarchii norm, 
w szczególności utworzenie aktu delegowanego, zdecydowanie przyczynią się do 
podniesienia jakości prawodawstwa UE; w celu uproszczenia stosowania postanowień 
dotyczących aktów delegowanych uważa, że instytucje koniecznie powinny uzgodnić 
standardowe sformułowanie, którego można będzie regularnie używać we wnioskach 
legislacyjnych; uważa ponadto, że konieczne jest jak najszybsze przyjęcie w procedurze 
współdecyzji rozporządzenia w sprawie aktów wykonawczych w oparciu 
o art. 291 TFUE;

12. pamiętając, że dostosowanie się do nowego traktatu zajmie trochę czasu, uważa, że proces 
uzgadniania acquis z ostatnią decyzją w sprawie komitologii należy pilnie zakończyć 
przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego; uważa, że po wejściu w życie traktatu 
konieczne będzie kolejne, bardziej złożone od obecnego, ujednolicenie dorobku prawnego 
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w celu uwzględnienia aktów delegowanych oraz wierzy, że Komisja przedstawi konieczne 
w tym celu wnioski; zwraca uwagę, że chociaż definicja aktów delegowanych jest 
podobna do definicji „aktów quasi-prawodawczych”, w przypadku których stosuje się 
procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, te dwa pojęcia nie mogą być uważane za 
tożsame; uważa zatem, że trwająca obecnie procedura ujednolicania nie może być 
postrzegana jako precedensowa z myślą o przyszłym procesie ujednolicania;

13. wyraża zaniepokojenie z powodu znacznej liczby procedur kodyfikacji oczekujących na 
przyjęcie przez Radę, która będzie musiała spotęgować wysiłki, jeśli skodyfikowane akty 
mają zostać przyjęte przed wejściem w życie nowego traktatu;

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od tej pory procedurę współdecyzji stosować się 
będzie do Regulaminu pracowniczego, ponieważ pozwoli to Parlamentowi na 
decydowanie na równi z Radą o modyfikacjach Regulaminu; uważa, że będzie to miało 
szczególne znaczenie w przypadku przyszłego statutu asystentów posłów, który Parlament 
postanowił zaproponować i przyjąć.
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