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Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawkę złożył Alexander Radwan

Poprawka 2
Artykuł 81 ustęp 2

2. Na podstawie propozycji właściwej 
komisji Parlament może, w terminie 
jednego miesiąca, a w przypadku środków 
dotyczących usług finansowych w terminie 
trzech miesięcy licząc od daty otrzymania 
projektu środka wykonawczego, przyjąć 
rezolucję sprzeciwiającą się projektowi, w 
szczególności gdy zostały przekroczone 
uprawnienia wykonawcze przewidziane w 
akcie podstawowym. Jeżeli przed upływem 
powyższego terminu nie odbywa się sesja 
miesięczna lub jeżeli niezbędne jest pilne 
działanie, prawo do sprzeciwu uznaje się za 
przekazane właściwej komisji. Przybiera 
ono formę listu przewodniczącego komisji 
do właściwego członka Komisji, z 

2. Przewodniczący właściwej komisji 
wyznacza członkom termin wystąpienia z 
wnioskiem o sprzeciwie komisji wobec 
projektu środków. Komisja może podjąć 
decyzję o powołaniu sprawozdawcy spośród 
swoich członków lub stałych zastępców.
Jeśli komisja wyrazi sprzeciw wobec 
projektu środków, sprawozdawca lub 
przewodniczący komisji składa w jej 
imieniu projekt rezolucji sprzeciwiającej się 
przyjęciu tego projektu środków.
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powiadomieniem wszystkich posłów.

Jeżeli Parlament nie wyrazi zgody na dany 
środek, Przewodniczący wnioskuje do 
Komisji o jego wycofanie lub modyfikację 
albo o przedstawienie projektu zgodnie z 
odpowiednią procedurą legislacyjną.

Jeżeli Parlament przyjmie tę rezolucję w 
stosownym terminie od dnia otrzymania 
projektu środków, Przewodniczący 
wnioskuje do Komisji o wycofanie lub 
modyfikację projektu środków albo o 
przedstawienie projektu zgodnie z 
odpowiednią procedurą legislacyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo odnośny projekt sprawozdania komisji składa sprawozdawca. Nie wystarczy, by 
decyzję o przekazaniu sprawozdania w sprawie środków poziomu 2 z ważnych względów 
podejmował(-li) wyłącznie przewodniczący. 

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 3
Artykuł 81 ustęp 2

2. Na podstawie propozycji właściwej 
komisji Parlament może, w terminie 
jednego miesiąca, a w przypadku środków 
dotyczących usług finansowych w terminie 
trzech miesięcy licząc od daty otrzymania 
projektu środka wykonawczego, przyjąć 
rezolucję sprzeciwiającą się projektowi, w 
szczególności gdy zostały przekroczone 
uprawnienia wykonawcze przewidziane w 
akcie podstawowym. Jeżeli przed upływem 
powyższego terminu nie odbywa się sesja 
miesięczna, lub jeżeli niezbędne jest pilne 
działanie, prawo do sprzeciwu uznaje się za 
przekazane właściwej komisji. Przybiera 
ono formę listu przewodniczącego komisji 
do właściwego członka Komisji, z 
powiadomieniem wszystkich posłów.

2. Przewodniczący właściwej komisji 
wyznacza członkom termin wystąpienia z 
wnioskiem o sprzeciwie komisji wobec 
projektu środków. Komisja może podjąć 
decyzję o powołaniu sprawozdawcy spośród 
swoich członków lub stałych zastępców. 
Jeśli komisja wyrazi sprzeciw wobec 
projektu środków, przewodniczący komisji 
lub sprawozdawca składa w jej imieniu 
projekt rezolucji sprzeciwiającej się 
przyjęciu tego projektu środków.



AM\638408PL.doc PE 380.826v01-00 3/5 AM\

PL

Jeżeli Parlament nie wyrazi zgody na dany 
środek, Przewodniczący wnioskuje do 
Komisji o jego wycofanie lub modyfikację 
albo o przedstawienie projektu zgodnie z 
odpowiednią procedurą legislacyjną.

Jeżeli Parlament przyjmie tę rezolucję w 
stosownym terminie od dnia otrzymania 
projektu środków, Przewodniczący 
wnioskuje do Komisji o wycofanie lub 
modyfikację projektu środków albo o 
przedstawienie projektu zgodnie z 
odpowiednią procedurą legislacyjną.

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 4
Artykuł 81 ustęp 3 (nowy)

3. Jeżeli przed upływem powyższego 
terminu nie odbywa się sesja miesięczna, 
prawo do odpowiedzi uznaje się za 
przekazane właściwej komisji. Właściwa 
komisja przygotowuje pismo, które wymaga 
podpisu Przewodniczącego Parlamentu 
i powinno zostać przekazane 
Przewodniczącemu Komisji celem
powiadomienia wszystkich posłów.

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 5
Artykuł 81 ustęp 4 (nowy)

4. Jeżeli środki wykonawcze przewidywane 
przez Komisję podlegają procedurze 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, ust. 3 
nie ma zastosowania, a ust. 1 i 2 uzupełnia 
się, jak następuje:

(a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna 
upływać w momencie przekazania 
Parlamentowi projektu środków we 
wszystkich językach urzędowych; 
parlamentarne tygodnie pracy w okręgach 
wyborczych lub przerwa wakacyjna nie 
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powinny wliczać się do czasu 
przeznaczonego na kontrolę;

(b) Parlament może sprzeciwić się przyjęciu 
projektu środków, uzasadniając sprzeciw 
wskazaniem, że przekracza on uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w akcie 
podstawowym, jest niezgodny z celem lub 
treścią aktu podstawowego albo nie 
przestrzega zasady pomocniczości czy 
proporcjonalności;

(c) Parlament może sprzeciwić się przyjęciu 
projektu środków, decydując większością 
głosów swoich członków. W załączniku do 
rezolucji może on wskazać zmiany, jakie 
należy wprowadzić w projekcie środków.

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Radwan

Poprawka 6
Artykuł 81 ustęp 4 litera c) (nowa)

(c) Parlament może sprzeciwić się przyjęciu 
projektu środków, decydując większością 
głosów swoich członków. W rezolucji może 
on wskazać zmiany, jakie należy 
wprowadzić w projekcie środków.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania poprawek w załączniku. Powinny one stanowić część rezolucji.

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 7
Artykuł 81 ustęp 4 litera d) (nowa)

(d) Jeżeli podstawą projektu środków jest 
ust. 5 lub 6 art. 5a decyzji 1999/468/WE, 
który dotyczy skrócenia terminów 
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wyrażenia sprzeciwu przez Parlament, 
projekt rezolucji sprzeciwiającej się 
przyjęciu tego projektu środków, który 
został złożony przez właściwą komisję, 
grupę polityczną lub co najmniej 37 
posłów, jest umieszczany w porządku obrad 
i poddawany pod głosowanie, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 130 i 132. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z nową procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą terminy na odpowiedź 
Parlamentu w kwestii projektu środków wykonawczych mogą zostać skrócone w niektórych 
przypadkach do jednego miesiąca. W związku z tym przepisy powinny zawierać zapis, 
umożliwiający Parlamentowi reakcję w ramach tak krótkich terminów, jeżeli właściwa 
komisja nie może przeprowadzić kontroli proponowanych środków.
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