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Poprawkę złożył Manuel Medina Ortega

Poprawka 6
Artykuł 80 ustęp 3

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 43 ust. 3 procedura uproszczona nie 
może być stosowana do projektu oficjalnej 
kodyfikacji, jeżeli sprzeciwia się temu 
większość członków komisji właściwej w 
kwestiach prawnych lub komisji 
przedmiotowo właściwej.

3. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek nie 
wprowadza do prawodawstwa 
wspólnotowego żadnych merytorycznych 
zmian, przekazuje go Parlamentowi do 
zatwierdzenia w drodze jednego 
głosowania, ponieważ poprawki do tekstu 
wniosku nie są dopuszczalne.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 43, w ramach procedury uproszczonej, oraz art. 131, w ramach procedury na 
posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty, przewidują możliwość składania poprawek do 
projektu.
Jednak możliwość ta jest niezgodna z samą ideę kodyfikacji oraz z porozumieniem 
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międzyinstytucjonalnym zawartym w tym zakresie, a w szczególności z punktem 6, z którego 
można wywnioskować, że Parlament i Rada pragnęły zobowiązać się do niewnoszenia 
merytorycznych zmian do projektu kodyfikacji.   

Poprawkę złożył Manuel Medina Ortega

Poprawka 7
Artykuł 80 ustęp 3 a (nowy)

3 a. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek wprowadza 
do prawodawstwa wspólnotowego 
merytoryczne zmiany, zaproponuje ona 
odrzucenie wniosku.

Or. fr

Justification
Odrzucenie wydaje się rozwiązaniem rozsądniejszym, niż rozpatrywanie wniosku w trybie 
zwykłym. Jeżeli Komisja Europejska nie przestrzega w swoim wniosku zasad kodyfikacji, w 
ramach strategii uproszczenia słuszniejsze byłoby odesłanie wniosku i zwrócenie się o jego 
rewizję (proponując na przykład zastąpienie go przekształconym tekstem), zamiast obciążać 
Parlament dodatkową pracą.    

Poprawkę złożył Manuel Medina Ortega

Poprawka 8
Artykuł 80 a (nowy)

Artykuł 80 a
1. Jeżeli Komisja skieruje do Parlamentu 
wniosek o oficjalne przekształcenie 
prawodawstwa wspólnotowego, zostanie on 
przekazany komisji właściwej w kwestiach 
prawnych, która dokona jego analizy.
Wniosek w sprawie oficjalnego 
przekształcenia prawodawstwa 
wspólnotowego oznacza wniosek w sprawie 
przyjęcia aktu prawnego, który w ramach 
jednego tekstu wnosi merytoryczne zmiany 
do istniejących aktów prawnych oraz 
kodyfikuje przepisy, które mają pozostać
niezmienione. Nowy akt prawny zastępuje i 
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unieważnia poprzednie akty.

2. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek nie wnosi 
do prawodawstwa wspólnotowego żadnych 
merytorycznych zmian oprócz zmian 
wyraźnie określonych jako takie w samym 
wniosku, informuje o tym 
przewodniczącego, który zgodnie z art. 40, 
przekazuje dany wniosek do rozpatrzenia 
komisji przedmiotowo właściwej w celu 
dokonania jego analizy w trybie zwykłym, 
jakiemu podlegają wnioski legislacyjne. W 
takim przypadku na mocy warunków 
określonych w art. 150 i 151 poprawki do 
wniosku są dopuszczalne tylko, jeżeli 
dotyczą części wniosku zawierających 
merytoryczne zmiany. Poprawki do 
przepisów, które mają pozostać 
niezmienione, nie są w związku z tym 
dopuszczalne.

3. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej może jednak dopuścić takie 
poprawki, zgłoszone przez pojedynczych 
posłów, jeśli są one obiektywnie 
uzasadnione względami spójności tekstu z 
wprowadzonymi do wniosku 
merytorycznymi zmianami. Taką samą 
zasadę stosuje się odpowiednio na 
posiedzeniach plenarnych.

4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek wprowadza 
merytoryczne zmiany, oprócz zmian 
wyraźnie określonych jako takie w samym 
wniosku, proponuje ona odrzucenie 
wniosku.

Or. fr

Justification

Odrzucenie wydaje się rozwiązaniem rozsądniejszym, niż rozpatrywanie wniosku w trybie 
zwykłym. Jeżeli Komisja Europejska nie przestrzega w swoim wniosku zasad kodyfikacji, w 
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ramach strategii uproszczenia słuszniejsze byłoby odesłanie tego wniosku i zwrócenie się o 
jego rewizję (proponując na przykład zastąpienie go przekształconym tekstem, zamiast 
obciążać Parlament dodatkową pracą.     


