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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Bert Doorn, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Giuseppe Gargani

Poprawka 1
Ustęp 2 a (nowy)

2a. proponuje, aby podobnie jak w przypadku kodyfikacji dorobku prawnego 
Wspólnoty1, Parlament, Komisja i Rada zawarły porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie szybszej metody pracy nad wszelkimi środkami 
służącymi uproszczeniu;

Or. de

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 2
Ustęp 6

6. wzywa ponadto Komisję, by pamiętała, że w przypadku gdy przekształcenie nie 
byłoby możliwe, kodyfikacja otoczenia regulacyjnego winna stanowić zwykłą 
technikę legislacyjną przez okres sześciu miesięcy; utrzymuje, że zgodnie z wyżej 

  
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. - Szybsza metoda pracy nad urzędową 
kodyfikacją tekstów prawnych, Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str.2
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wymienionym porozumieniem międzyinstytucjonalnym można byłoby utworzyć, 
wspólnie z Radą i Komisją, i zapewniając niezbędny udział zainteresowanych stron,
specjalne struktury ad hoc w celu promowania uproszczenia;

Or. it

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 3
Ustęp 8

8. odradza Komisji uwzględnianie we wnioskach legislacyjnych streszczenia samych 
wniosków, bez uszczerbku dla wykorzystania preambuły i sprawozdań wstępnych; 
uważa, że inicjatywa może wywrzeć skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast 
zwiększać czytelność wniosku zmniejszać ją wskutek zamieszczenia tekstu, który 
może wpływać na interpretację właściwej części normatywnej;

Or. it

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 4
Ustęp 11

11. ponownie podkreśla, że tradycyjne instrumenty legislacyjne powinny nadal być 
normalnie stosowane w celu osiągnięcia celów wyznaczonych przez traktaty; uważa, 
że współregulacja i samoregulacja mogą korzystnie uzupełniać lub zastępować środki 
legislacyjne tam, gdzie praktyki te przynoszą poprawę o zasięgu równoważnym lub 
szerszym niż pozwala zrealizować prawodawstwo; podkreśla, że stosowanie 
alternatywnych sposobów regulacji powinno zawsze dokonywać się w zgodzie z 
międzyinstytucjonalnym porozumieniem w sprawie lepszego stanowienia prawa; 
przypomina, że Komisja winna określić warunki i ograniczenia obowiązujące strony 
w przypadku stosowania powyższych praktyk oraz że powinny one być stosowane 
wyłącznie pod kontrolą Komisji oraz z zachowaniem prawa Parlamentu 
Europejskiego do sprzeciwu wobec ich zastosowania;

Or. it

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 5
Ustęp 12

12. zwraca się do Komisji, by dołożyła wszelkich starań, by nie dopuścić do 



AM\667708PL.doc 3/3 PE 388.734v01-00

PL

zaprzepaszczenia na szczeblu krajowym wskutek uregulowań wewnętrznych lub 
przeszkód natury technicznej procesu (skreślenie) wspieranego na szczeblu 
europejskim, mającego na celu uproszczenie przepisów i ogólną poprawę ich 
jakości; zwraca się do Komisji, by kierowała tym procesem oraz monitorowała go 
również na szczeblu krajowym, pełniąc na przykład rolę ośrodka gromadzenia i 
rozpowszechniania najlepszych praktyk opracowanych w Unii Europejskiej i w 
państwach członkowskich, jak również reagując na wskazówki zainteresowanych 
stron;

Or. it

Poprawkę złożył Gary Titley

Poprawka 6
Ustęp 12 a (nowy)

12a. podkreśla, że okresowe i dokładne oceny wpływu odgrywają kluczową rolę w 
procesie uproszczenia oraz że oceny takie powinny być uwzględniane przez Radę i 
Parlament podczas składania poprawek do wniosków w trakcie procesu 
legislacyjnego;

Or. en


