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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 1
Odniesienie 2 a (nowe)

– uwzględniając pismo Przewodniczącego Komisji Europejskiej do Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2006 r.,

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia -A (nowy)

-A. mając na uwadze, że przejrzystość procesu decyzyjnego oraz dostępność i 
zrozumiałość (jasność) przyjętych aktów prawnych są absolutnie podstawowymi 
warunkami demokracji, demokratycznej kontroli i bezpieczeństwa prawnego,

Or. en
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia -A a (nowy)

-Aa. mając na uwadze, że akty prawne Wspólnoty i Unii muszą być w związku z tym 
jasne, proste i ścisłe, aby spełniały wymogi lepszego stanowienia prawa,

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia -A b (nowy)

-Ab. mając na uwadze, że lepsze stanowienie prawa oznacza głównie zmniejszenie ilości 
aktów prawnych,

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia -A c (nowy)

-Ac. mając na uwadze, że uchylanie i wycofywanie wniosków, inicjatyw i przyjętych już 
aktów prawnych, ich kodyfikacja i konsolidacja oraz załączanie klauzul 
automatycznie wygasających (tzw. „sunset clauses”) są niezbędnymi narzędziami 
redukcji, a tym samym poprawy otoczenia regulacyjnego,

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia -A d (nowy)

-Ad. mając na uwadze, że Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 26 października 
2000 r. wezwał Komisję do wprowadzenia pewnego rodzaju tablicy wyników 
„zbędnych” aktów prawnych z myślą o ich uchyleniu i zapewnieniu, że istniejące 
prawodawstwo jest rzeczywiście uproszczone, przejrzyste i skuteczne,

Or. en
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia -A e (nowy)

-Ae. mając na uwadze, że Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 26 lutego 
2004 r. uznał, że Komisja musi zwrócić większą uwagę na rację bytu sprawozdania, 
w celu dokonania jasnej, właściwej i znaczącej rewizji, jaki i za pomocą jakich 
skutecznych środków Wspólnota stosuje zasadę pomocniczości i proporcjonalności; 
a także wyraził opinię, że w wyniku nowego środka ciężkości sprawozdania Komisja 
powinna skoncentrować się na prawdziwie europejskich kwestiach, jakie narzucają 
jej traktaty, oraz zaprzestać interwencji w obszarach, którymi lepiej zajmuje się 
szczebel rządowy, bliższy obywatelom, określając jednocześnie, w których obszarach 
uważa przyjęcie aktów prawnych na szczeblu krajowym za bardziej wskazane,

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia -A f (nowy)

-Af. mając na uwadze, że Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 20 kwietnia 
2004 r. stwierdził, że dużo bardziej kosztowne i skomplikowane jest uproszczenie i 
ulepszenie przepisów prawnych w nawiązaniu do wydarzenia, niż jednoznaczne 
wykazanie skutków przepisów prawnych na początku oraz wzięcie ich tym samym 
pod uwagę podczas tworzenia prawa,

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego Przewodniczący Komisji stwierdza, że Komisja zwróciła stosowną 
uwagę na stanowisko Parlamentu Europejskiego przed przyjęciem ostatecznego 
stanowiska oraz wskazuje na określone powody nieuwzględnienia przez Komisję 
pewnych żądań Parlamentu Europejskiego, a także na możliwe inicjatywy, jakie 
Komisja zamierza podjąć w przyszłości i które odnoszą się do niektórych z tych 
żądań,

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia L tiret 2

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia M

M. mając na uwadze, że porozumienie oparte o wspólne wytyczne dla trzech instytucji w 
zakresie wycofywania i, jeśli to konieczne, wprowadzania modyfikacji do projektów 
legislacyjnych przez Komisję miałoby pozytywny wpływ na płynny przebieg procedur 
legislacyjnych (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 12
Ustęp -1 (nowy)

-1. wyraża przekonanie, że zmniejszenie ilości aktów prawnych jest najbardziej 
skutecznym narzędziem na rzecz lepszego stanowienia prawa;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 13
Ustęp -1 a (nowy)

-1a. Jest zdania, że zmniejszenie ilości aktów prawnych może nastąpić tylko poprzez 
zaprzestanie przyjmowania aktów ustawodawczych i nieustawodawczych, uchylanie 
wniosków/inicjatyw/aktów prawnych, kodyfikację/konsolidację aktów prawnych oraz 
załączanie klauzul automatycznie wygasających (tzw. „sunset clauses”);

Or. en
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 14
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 27 września 2005 r. oraz jest 
zdania, że wycofanie lub modyfikacja większości projektów wymienionych przez nią, 
przyczynią się do uproszczenia legislacji wspólnotowej (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 15
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zatem komunikat Komisji z dnia 27 września 2005 r. oraz 
jest zdania, że wycofanie (skreślenie) projektów wymienionych przez nią przyczyni
się do uproszczenia legislacji wspólnotowej (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 16
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 27 września 2005 r. oraz jest 
zdania, że wycofanie lub modyfikacja większości projektów wymienionych przez nią, 
przyczynią się do uproszczenia legislacji wspólnotowej; nalega jednak, aby Komisja 
uwzględniła sprzeciw wyrażony przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
w piśmie z dnia 23 stycznia 2006 r.;

Or. es

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 17
Ustęp 1 a (nowy)

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przed przyjęciem ostatecznego 
stanowiska ponownie zbadała swoje wnioski pod kątem zarzutów ze strony 
Parlamentu Europejskiego; uznaje, że mimo nieuwzględnienia tych zarzutów 
Komisja w każdym przypadku przedstawiła uzasadnienie, a także ewentualne 
inicjatywy do części wniosków, które mogłyby spełnić oczekiwania Parlamentu 
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Europejskiego;

Or. de

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 18
Ustęp 3

3. wzywa Komisję, niezwłocznie po jej mianowaniu, do opracowania spisu wniosków 
legislacyjnych poprzedniej Komisji, które zamierza utrzymać w mocy, oraz do 
przekazania tego spisu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

Or. es

Poprawkę złożył Pierre Moscovici

Poprawka 19
Ustęp 7

7. podkreśla, że możliwość wycofania lub zmiany nie może zmieniać roli 
poszczególnych instytucji w procesie legislacyjnym w sposób zakłócający równowagę 
instytucjonalną, oraz że możliwość wycofania projektów nie oznacza uznania „prawa 
veto” Komisji;

Or. fr

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 20
Ustęp 10 część wprowadzająca

10. przedstawia następujące wytyczne (skreślenie) w sprawie wycofywania i 
modyfikowania projektów legislacyjnych przez Komisję:

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 21
Ustęp 10 litera a)

a) Komisja może wycofać lub zmienić projekt legislacyjny, w każdej chwili w toku 
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procedur prowadzących do przyjęcia aktu wspólnotowego, dopóki Rada nie podjęła 
decyzji. Oznacza to, że w toku procedur współdecyzji i współpracy Komisja nie może 
już podejmować takich działań po przyjęciu wspólnego stanowiska przez Radę, chyba 
że podejmując decyzję w sprawie wspólnego stanowiska Rada przekroczyła swoje 
kompetencje w zakresie zmian we wniosku Komisji, tak że decyzja ta oznacza w 
praktyce nieprzewidzianą w traktacie, własną inicjatywę ustawodawczą Rady,

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Berger

Poprawka 22
Ustęp 10 litera b)

b) w przypadku, gdy Parlament Europejski odrzucił projekt legislacyjny lub 
zaproponował do niego poprawki lub, gdy Parlament Europejski zwrócił się do 
Komisji o wycofanie (skreślenie) projektu legislacyjnego, Komisja musi to 
uwzględnić. Jeżeli, z ważnych powodów Komisja decyduje nie uwzględniać 
stanowiska wyrażonego przez Parlament Europejski, musi uzasadnić powody takiej 
decyzji w oświadczeniu dla Parlamentu Europejskiego,

Or. en

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 23
Ustęp 10 litera b)

b) w przypadku, gdy Parlament Europejski (skreślenie) zwrócił się do Komisji o 
wycofanie lub zmianę projektu legislacyjnego, Komisja musi to uwzględnić. Jeżeli, z 
ważnych powodów Komisja decyduje utrzymać swój projekt, musi uzasadnić powody 
takiej decyzji w oświadczeniu dla Parlamentu Europejskiego,

Or. pl

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 24
Ustęp 10 litera b)

b) w przypadku, gdy Parlament Europejski odrzucił projekt legislacyjny lub 
zaproponował do niego poprawki lub, gdy Parlament Europejski zwrócił się do 
Komisji o wycofanie lub zmianę projektu legislacyjnego, oznacza to, że Komisja 
uwzględni powyższe ustalenia. Jeżeli, z ważnych powodów Komisja decyduje 
utrzymać swój projekt, musi uzasadnić powody takiej decyzji w oświadczeniu dla 
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Parlamentu Europejskiego,

Or. pl

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 25
Ustęp 10 litera (c a) (nowa)

(ca) w przypadku, gdy wycofanie lub modyfikacja wniosku legislacyjnego Komisji 
dotyczy obszaru polityki społecznej, należy przeprowadzić konsultacje na temat 
wniosku z europejskimi partnerami społecznymi, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 138 ust. 2 traktatu WE, który znajduje odpowiednio zastosowanie.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 26
Ustęp 12

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 27
Ustęp 12

12. uważa, że (skreślenie) wytyczne te mogą zostać użyte jako podstawa zmian do 
swojego regulaminu;

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 28
Ustęp 12 a (nowy)

12a. uważa, że w przypadku wycofania lub znaczących modyfikacji wniosku 
legislacyjnego z zakresu polityki społecznej, opracowanego na podstawie art. 138, 
Komisja powinna bezzwłocznie i w wyczerpujący sposób powiadomić odpowiednich 
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europejskich partnerów społecznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 29
Ustęp 13

13. uważa, że w przypadku, gdy Komisja wycofa lub znacząco zmodyfikuje projekt 
legislacyjny w sposób naruszający uprawnienia legislacyjne Parlamentu 
Europejskiego, właściwe organy Parlamentu dokonają oceny politycznej danej 
kwestii; ponadto uważa, że w przypadku gdy Komisja wycofa lub zmieni projekt 
legislacyjny w sposób naruszający uprawnienia obydwu organów władzy 
legislacyjnej, uznają one to wycofanie za nieważne i będą kontynuować procedurę 
zgodnie z traktatami aż do ewentualnego przyjęcia danego aktu prawnego;

Or. en


