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Poprawka 1
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w oparciu o 
zasady pomocniczości i proporcjonalności 
przyjęcie instrumentu wspólnotowego w 
dziedzinie współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych mającego skutki 
transgraniczne może wystąpić wyłącznie, 
jeśli zostanie dowiedzione, że niemożliwe 
jest usunięcie na szczeblu krajowym 
przeszkody utrudniającej ustanowienie
rynku wewnętrznego,

Or. fr

Poprawka 2
Katalin Lévai

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
ogólnoeuropejski rejestr udostępniający 
wiarygodne informacje o majątku
dłużnika, niezbędne jest utworzenie 
skutecznego sposobu wymiany informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi a 
organami wykonawczymi oraz 
poprawienie dostępu do krajowych 
rejestrów, a także zwiększenie zakresu 
dostępnych w nich informacji, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady
ochrony prywatności dłużnika,

Or. en
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Poprawka 3
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w istocie 
nierzetelni dłużnicy stanowią poważny 
problem, który pogłębia się przy skargach 
o charakterze transgranicznym, zwłaszcza 
w przypadku małych przedsiębiorstw, 
które nie mają wyspecjalizowanych 
prawników lub specjalnych działów 
zajmujących się dochodzeniem należności 
i często znajdują się w niewdzięcznej 
sytuacji, w której muszą w ten problem 
angażować pracowników, skąpe środki 
finansowe, a przede wszystkim czas, 
zamiast poświęcić te zasoby działalności 
produkcyjnej,

C. mając na uwadze, że w istocie kwestia
odzyskiwania długów stanowi poważny 
problem, który pogłębia się przy skargach 
o charakterze transgranicznym, zwłaszcza 
w przypadku małych przedsiębiorstw, 
które nie mają wyspecjalizowanych 
prawników lub specjalnych działów 
zajmujących się dochodzeniem należności 
i często znajdują się w niewdzięcznej 
sytuacji, w której muszą w ten problem 
angażować pracowników, skąpe środki 
finansowe, a przede wszystkim czas, 
zamiast poświęcić te zasoby działalności 
produkcyjnej,

Or. en

Poprawka 4
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że problem 
unikania, opóźnienia lub 
niezrealizowania płatności długów jest
często zaostrzany z powodu
niedostatecznej ostrożności stron w 
stosunkach poprzedzających umowę lub 
umownych; mając na uwadze, że zachodzi 
potrzeba położenia większego nacisku na 
świadomość handlową i możliwe 
zastosowanie „europejskich” klauzul 
nieobowiązkowych na podstawie 
wspólnych ram odniesienia, które
zagwarantowałyby stosowne rozważenie 
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tych kwestii przez strony przy 
nawiązywaniu stosunków handlowych,

Or. en

Poprawka 5
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze doniesienia o
niedostatecznym przestrzeganiu lub 
niewystarczającej znajomości dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach1; mając 
na uwadze, że jeśli powyższa dyrektywa 
zostałaby obecnie zaktualizowana i 
należycie wdrożona, mogłaby mieć 
znaczący wpływ na ograniczenie 
opóźnionych lub niezrealizowanych 
płatności,
1 dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w 
sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z 8.8.2000, 
s. 35).

Or. en

Poprawka 6
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze istnienie ogromnych 
rozbieżności w krajowym prawie
zobowiązań i prawie upadłościowym w 
kwestii sposobu zabezpieczenia swego 
długu przez wierzyciela na poziomie 
umowy, zwłaszcza poprzez zastosowanie 
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klauzul dotyczących zachowania prawa 
własności lub innych tego rodzaju 
mechanizmów, które są czasami
obchodzone ze względu na powyższe 
rozbieżności,

Or. en

Poprawka 7
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje poważny 
problem dotyczący nierzetelnych 
dłużników, którzy nie wykonują swoich 
zobowiązań cywilnoprawnych, tj. osób, 
które przejęły lub zatrzymały środki 
majątkowe, do jakich nie są uprawnione, 
lub które nie spełniły swoich umownych 
zobowiązań handlowych; mając na 
uwadze, że takie osoby często posiadają 
znaczne środki majątkowe w różnych 
podmiotach, biurach maklerskich lub 
funduszach powierniczych, zaś skuteczne 
ich dochodzenie nie będzie możliwe bez 
niezbędnych informacji; mając na 
uwadze, że często trzeba uzyskiwać takie 
informacje, nie zawiadamiając o tym 
nierzetelnego dłużnika, który często będzie 
w stanie przenieść aktywa w krótkim 
czasie pod inną właściwość sądową,

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przyjęcie 
jednego prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego skutecznego wykonywania 
orzeczeń powinno dotyczyć wszystkich 
dłużników, bez rozróżniania a priori 
dłużników działających w dobrej lub złej 
wierze,

Or. fr

Poprawka 9
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając ponadto na uwadze, że niektóre 
suwerenne państwa znane są z tego, że nie 
uznają rozstrzygnięć arbitrażowych lub 
orzeczeń wydanych przez sądy innego 
państwa, co powoduje, że pojawiają się 
tzw. „sępie fundusze” (ang. „vulture 
funds”), które nabywają ten niezależny 
dług po bardzo zaniżonej cenie, a 
następnie próbują osiągnąć zysk z jego 
dochodzenia; mając na uwadze, że lepiej i 
uczciwiej byłoby wyposażyć pierwotnych 
wierzycieli w środki samodzielnego 
dochodzenia swoich praw,

skreślony

Or. en

Poprawka 10
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że niewiele jest 
państw, które w ogóle nie posiadają 
majątku poza własnymi granicami oraz że 
jeżeli dłużnik nie ma nadziei na 
zaspokojenie roszczeń w danym państwie, 
jedyną skuteczną drogą są sądy 
zagraniczne, m.in. sądy Unii Europejskiej,

skreślony

Or. en

Poprawka 11
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w związku z 
takimi rodzajami przypadków, w których 
brak informacji skutkuje poważną 
niesprawiedliwością, należy rozważyć 
działania Wspólnoty na rzecz 
udostępniania informacji; mając na 
uwadze, że wierzyciel nie jest w stanie 
dochodzić wykonania wyroku, jeżeli nie 
będzie miał dostępu do informacji o 
majątku nierzetelnego dłużnika, z którego 
można zaspokoić roszczenia przy 
wykonaniu wyroku,

G. mając na uwadze, że w związku z 
takimi rodzajami przypadków, w których 
brak informacji skutkuje poważną 
niesprawiedliwością, należy rozważyć 
działania Wspólnoty na rzecz 
udostępniania informacji; mając na 
uwadze, że wierzyciel nie jest w stanie 
dochodzić wykonania wyroku, jeżeli nie 
będzie miał dostępu do informacji o 
majątku dłużnika, z którego można 
zaspokoić roszczenia przy wykonaniu 
wyroku,

Or. en

Poprawka 12
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając jednak na uwadze, że jest 
zdecydowanie zasadniczą kwestią, żeby 
wszelkie zaproponowane środki miały 
proporcjonalny charakter; mając ponadto 
na uwadze, że środki te nie powinny 
jedynie powielać tego, co można osiągnąć 
za pomocą istniejących środków 
krajowych, oraz że powinny ograniczać 
się do skarg o charakterze 
transgranicznym, jednocześnie zaś należy 
unikać niepotrzebnej i nieodpowiedniej 
harmonizacji,

I. mając jednak na uwadze, że jest 
zdecydowanie zasadniczą kwestią, żeby 
wszelkie zaproponowane środki miały 
proporcjonalny charakter, jednocześnie zaś 
należy unikać niepotrzebnej i 
nieodpowiedniej harmonizacji; mając na 
uwadze, że pożądane jest zatem 
posiadanie odrębnej procedury UE; mając 
na uwadze, że należy rozważyć fakt, czy 
taka procedura UE powinna ograniczać 
się do sytuacji transgranicznych, czy też w 
trosce o sprawiedliwość powinna być 
dostępna jako opcja w państwach 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 13
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając jednak na uwadze, że jest 
zdecydowanie zasadniczą kwestią, żeby 
wszelkie zaproponowane środki miały 
proporcjonalny charakter; mając ponadto 
na uwadze, że środki te nie powinny 
jedynie powielać tego, co można osiągnąć 
za pomocą istniejących środków 
krajowych, oraz że powinny ograniczać się 
do skarg o charakterze transgranicznym, 
jednocześnie zaś należy unikać 
niepotrzebnej i nieodpowiedniej 
harmonizacji,

I. mając jednak na uwadze, że jest 
zdecydowanie zasadniczą kwestią, żeby 
wszelkie zaproponowane środki miały 
proporcjonalny charakter; mając ponadto 
na uwadze, że środki te nie powinny 
jedynie powielać istniejących środków 
krajowych, jednocześnie zaś należy unikać 
niepotrzebnej i nieodpowiedniej 
harmonizacji,

Or. en
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Poprawka 14
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wyrażano istotne
wątpliwości, że niektóre z pomysłów 
przedstawionych w ww. zielonej księdze z 
6 marca 2008 r. mogą naruszać prawa 
podstawowe, m.in. prawo do prywatności 
(ochrona danych), podważać gwarancje 
procesowe i być sprzeczne z tradycjami 
konstytucyjnymi wielu państw 
członkowskich,

J. mając na uwadze, że wyrażano pewne
wątpliwości, że niektóre z pomysłów w 
sprawie skutecznego wykonywania 
orzeczeń w Unii Europejskiej poprzez 
dostępność informacji o majątku dłużnika 
mogą naruszać prawa podstawowe, m.in. 
prawo do prywatności (ochrona danych), 
podważać gwarancje procesowe i być 
sprzeczne z tradycjami konstytucyjnymi 
wielu państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 15
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że transgraniczne 
odzyskiwanie długów w drodze 
wykonywania orzeczeń sądowych stanowi 
poważny problem rynku wewnętrznego, 
jednak uważa, że żadne z rozwiązań 
poddanych przez Komisję pod dyskusję 
nie zaradzi najtrudniejszemu problemowi, 
jaki stwarzają nierzetelni dłużnicy, którzy 
umyślnie nie wykonują swoich zobowiązań 
cywilnoprawnych i dysponują środkami 
uchylania się od nich;

1. zgadza się z Komisją, że transgraniczne 
odzyskiwanie długów w drodze 
wykonywania orzeczeń sądowych stanowi 
poważny problem rynku wewnętrznego, 
jednak uważa, że rozwiązania poddane
przez Komisję pod dyskusję wymagają 
dalszych prac w celu rozstrzygnięcia
najtrudniejszego problemu, jaki stwarzają 
nierzetelni dłużnicy, którzy umyślnie nie 
wykonują swoich zobowiązań 
cywilnoprawnych i dysponują środkami 
uchylania się od nich;

Or. en
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Poprawka 16
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że transgraniczne 
odzyskiwanie długów w drodze 
wykonywania orzeczeń sądowych stanowi 
poważny problem rynku wewnętrznego, 
jednak uważa, że żadne z rozwiązań 
poddanych przez Komisję pod dyskusję 
nie zaradzi najtrudniejszemu problemowi, 
jaki stwarzają nierzetelni dłużnicy, którzy 
umyślnie nie wykonują swoich zobowiązań 
cywilnoprawnych i dysponują środkami 
uchylania się od nich;

1. zgadza się z Komisją, że transgraniczne 
odzyskiwanie długów w drodze 
wykonywania orzeczeń sądowych stanowi 
poważny problem rynku wewnętrznego;
jednak uważa, że rozwiązania poddane
przez Komisję pod dyskusję mogą także 
zaradzić najtrudniejszemu problemowi, 
jaki stwarzają nierzetelni dłużnicy, którzy 
umyślnie nie wykonują swoich zobowiązań 
cywilnoprawnych i dysponują środkami 
uchylania się od nich;

Or. en

Poprawka 17
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że transgraniczne 
odzyskiwanie długów w drodze 
wykonywania orzeczeń sądowych stanowi 
poważny problem rynku wewnętrznego, 
jednak uważa, że żadne z rozwiązań 
poddanych przez Komisję pod dyskusję nie 
zaradzi najtrudniejszemu problemowi, 
jaki stwarzają nierzetelni dłużnicy, którzy 
umyślnie nie wykonują swoich 
zobowiązań cywilnoprawnych i dysponują 
środkami uchylania się od nich;

1. zgadza się z Komisją, że transgraniczne 
odzyskiwanie długów w drodze 
wykonywania orzeczeń sądowych stanowi 
poważny problem rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 18
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że taki przewodnik, który ma 
zostać udostępniony w europejskiej sieci 
sądowej, w najlepszym razie może służyć 
jako ogólne wademekum na temat 
możliwości w innych krajowych 
systemach sądownictwa;

skreślony

Or. en

Poprawka 19
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że taki przewodnik, który ma 
zostać udostępniony w europejskiej sieci 
sądowej, w najlepszym razie może służyć
jako ogólne wademekum na temat 
możliwości w innych krajowych 
systemach sądownictwa;

2. uważa, że taki przewodnik, który ma 
zostać udostępniony w europejskiej sieci 
sądowej, może służyć jako przewodnik na 
temat możliwości egzekucji długów 
transgranicznych w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 20
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że taki przewodnik, który ma 
zostać udostępniony w europejskiej sieci 
sądowej, w najlepszym razie może służyć

2. uważa, że taki przewodnik, który ma 
zostać udostępniony w europejskiej sieci 
sądowej, może służyć jako ogólne 
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jako ogólne wademekum na temat 
możliwości w innych krajowych systemach 
sądownictwa;

wademekum na temat możliwości w 
innych krajowych systemach sądownictwa;

Or. en

Poprawka 21
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest jednak zdania, że taki przewodnik 
przyda się w ograniczonym stopniu, 
nieuchronnie nie będzie nadążał za 
zmianami prawa, zaś jego opracowanie i 
aktualizacja będą wymagały dużo wysiłku i 
znacznych kosztów; uważa, że przyda się 
jedynie osobom, które będą chciały 
dochodzić swoich roszczeń w obcym 
kraju; wskazuje, że w znacznej większości 
przypadków wierzyciel będzie musiał 
skorzystać z porady prawnika w obcym 
kraju, żeby dowiedzieć się, jakie środki 
egzekucji mogą być dostępne;

3. zauważa, że opracowanie i aktualizacja 
takiego przewodnika mogą wymagać dużo 
wysiłku i znacznych kosztów, a osobom
dochodzącym swoich praw byłoby łatwiej 
czynić to w ramach jednego systemu, oraz 
że w większości przypadków wierzyciel 
będzie musiał skorzystać z porady 
prawnika we właściwym obcym kraju; 
niemniej jednak uważa, że przydatna 
może być wersja uproszczona w związku z 
brakiem nadającego się do zastosowania
systemu transgranicznego;

Or. en

Poprawka 22
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest jednak zdania, że taki przewodnik
przyda się w ograniczonym stopniu, 
nieuchronnie nie będzie nadążał za 
zmianami prawa, zaś jego opracowanie i 
aktualizacja będą wymagały dużo wysiłku 
i znacznych kosztów; uważa, że przyda się 

3. jest zdania, że taki przewodnik będzie 
przydatny, uważa, że przyda się osobom 
prowadzącym działalność, jak również 
osobom, które będą chciały dochodzić 
swoich roszczeń w obcym kraju; wskazuje, 
że w znacznej większości przypadków 
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jedynie osobom, które będą chciały 
dochodzić swoich roszczeń w obcym kraju; 
wskazuje, że w znacznej większości 
przypadków wierzyciel będzie musiał 
skorzystać z porady prawnika w obcym 
kraju, żeby dowiedzieć się, jakie środki 
egzekucji mogą być dostępne;

wierzyciel będzie musiał skorzystać z 
porady prawnej, żeby dowiedzieć się, jakie 
środki egzekucji mogą być dostępne;

Or. en

Poprawka 23
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zaleca, aby taki przewodnik lub jego 
uproszczona wersja były dostępne za 
pośrednictwem internetu, przyjazne dla 
użytkownika, napisane prostym językiem i 
stale aktualizowane;

Or. en

Poprawka 24
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko przekonany, że stworzenie 
krajowych wykazów zagranicznych 
prawników, którzy wykonują swoje 
uprawnienia na rynku wewnętrznym 
zgodnie z dyrektywami 77/249/EWG* i 

4. jest głęboko przekonany, że stworzenie 
krajowych wykazów zagranicznych 
prawników, którzy wykonują swoje 
uprawnienia na rynku wewnętrznym 
zgodnie z dyrektywami 77/249/EWG1 i 

                                               
1 Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania 
przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17).
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98/5/WE** może okazać się wydajniejsze 
pod względem kosztów i przydatniejsze 
wierzycielom;

98/5/WE1 może okazać się przydatne;
wskazuje, że odnośniki do takich 
krajowych wykazów mogłyby zostać 
umieszczone na stronie internetowej 
Komisji;

Or. en

Poprawka 25
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko przekonany, że stworzenie 
krajowych wykazów zagranicznych 
prawników, którzy wykonują swoje 
uprawnienia na rynku wewnętrznym 
zgodnie z dyrektywami 77/249/EWG* i 
98/5/WE** może okazać się wydajniejsze 
pod względem kosztów i przydatniejsze 
wierzycielom;

4. jest przekonany, że inne inicjatywy, 
takie jak stworzenie krajowych wykazów 
zagranicznych prawników, którzy 
wykonują swoje uprawnienia na rynku 
wewnętrznym zgodnie z dyrektywami 
77/249/EWG2 i 98/5/WE3, mogą stanowić 
uzupełnienie przewodnika;

Or. en

Poprawka 26
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że poprawą dostępu do rejestrów 
przedsiębiorców można zająć się w ramach 

5. uważa, że poprawą dostępu do rejestrów 
przedsiębiorców w sposób 

                                                                                                                                                  
1 Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie 
stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36).
2 Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania 
przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17).
3 Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie 
stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36).
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programu e-sprawiedliwości, pod 
warunkiem ochrony prawa do prywatności, 
m.in. ochrony danych;

niedyskryminujący można zająć się w 
ramach programu e-sprawiedliwości, pod 
warunkiem ochrony prawa do prywatności, 
m.in. ochrony danych; uważa, że 
przeprowadzenie inwentaryzacji rejestrów 
handlowych umożliwi poprawę dostępu do 
tych rejestrów;

Or. en

Poprawka 27
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że poprawą dostępu do rejestrów 
przedsiębiorców można zająć się w 
ramach programu e-sprawiedliwości, pod 
warunkiem ochrony prawa do 
prywatności, m.in. ochrony danych;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża bardzo poważne zastrzeżenia 
wobec udzielania dostępu do rejestrów 
ludności, ubezpieczeń społecznych i 
rejestrów podatkowych;

6. wyraża sprzeciw wobec udzielania
nieuzasadnionego, powszechnego i 
arbitralnego dostępu do wszelkiego 
rodzaju danych dotyczących rejestrów 
ludności, ubezpieczeń społecznych i 
rejestrów podatkowych i opowiada się za 
odpowiednimi i proporcjonalnymi ramami 
w celu zagwarantowania skutecznego 
wykonywania orzeczeń w Unii 
Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 29
Klaus-Heiner Lehne

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. stwierdza, że o ile dostęp do rejestrów 
ludności (jeżeli takie istnieją) może być 
pomocny w tropieniu osób fizycznych w 
trudnej sytuacji, które nie wywiązują się z 
obowiązków alimentacyjnych lub nie 
spłacają kredytów indywidualnych, o tyle 
będzie kosztowny, niewspółmierny i 
bezużyteczny w odniesieniu do problemu 
nierzetelnych dłużników, zaś poszerzenie 
dostępu do rejestrów ludności może nawet 
doprowadzić do nadużyć ze strony 
dziennikarzy lub akwizytorów;

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. stwierdza, że o ile dostęp do rejestrów 
ludności (jeżeli takie istnieją) może być 
pomocny w tropieniu osób fizycznych w 
trudnej sytuacji, które nie wywiązują się z 
obowiązków alimentacyjnych lub nie 
spłacają kredytów indywidualnych, o tyle 
będzie kosztowny, niewspółmierny i 
bezużyteczny w odniesieniu do problemu 
nierzetelnych dłużników, zaś poszerzenie 
dostępu do rejestrów ludności może nawet 
doprowadzić do nadużyć ze strony 

7. jest zdania, że stosowny dostęp do 
rejestrów ludności (jeżeli takie istnieją) 
może być pomocny w tropieniu osób 
fizycznych w trudnej sytuacji, które nie 
wywiązują się z obowiązków 
alimentacyjnych lub nie spłacają kredytów 
indywidualnych, oraz w unikaniu 
nadużyć;



PE418.430v01-00 18/28 AM\764781PL.doc

PL

dziennikarzy lub akwizytorów;

Or. en

Poprawka 31
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że o ile w niektórych krajach 
stosunkowo skutecznie zastosowano lepszy 
dostęp do rejestrów ubezpieczeń 
społecznych i rejestrów podatkowych, 
istnieje możliwość konfliktów z przepisami
o ochronie danych i poufności; podkreśla, 
że takie działanie wiązałoby się z 
poważnymi zmianami prawa w niektórych 
państwach członkowskich i spotkałoby się 
z nieufnością ze strony opinii publicznej; 
ponadto zauważa, że wykorzystywanie 
informacji w celu innym niż cel, w jakim 
zostały one zebrane, może spowodować 
problemy natury prawnej;

8.uważa, że o ile w niektórych krajach 
stosunkowo skutecznie zastosowano lepszy 
dostęp do rejestrów ubezpieczeń 
społecznych i rejestrów podatkowych, 
niezbędne jest zagwarantowanie także 
przepisów o ochronie danych i poufności; 
podkreśla, że stanowi to wrażliwą kwestię 
dla opinii publicznej; zauważa, że 
wykorzystywanie informacji w celu innym 
niż cel, w jakim zostały one zebrane, może 
spowodować problemy natury prawnej;

Or. en

Poprawka 32
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza, że propozycja jest
niewspółmierna do celu, jaki ma 
realizować, może ulec nadużyciom i 
stanowić naruszenie prawa do prywatności;

10. stwierdza, że jeżeli propozycja będzie
niewspółmierna do celu, jaki ma 
realizować, będzie mogła ulec nadużyciom 
i stanowić naruszenie prawa do 
prywatności;

Or. en
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Poprawka 33
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że w przypadku 
nierzetelnych dłużników wierzyciele i tak 
będą musieli uciec się do służb śledczych,
a dostęp do rejestrów publicznych niewiele 
tu pomoże;

11. podkreśla, że w przypadku 
nierzetelnych dłużników wierzyciele i tak 
mogą uciec się do innych środków, takich 
jak służby śledcze;

Or. en

Poprawka 34
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że w przypadku 
nierzetelnych dłużników wierzyciele i tak 
będą musieli uciec się do służb śledczych, 
a dostęp do rejestrów publicznych niewiele 
tu pomoże;

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że koncepcja lepszej 
współpracy między publicznymi organami 
egzekucyjnymi jest warta dalszej analizy, 

12. jest zdania, że koncepcja lepszej 
współpracy między publicznymi organami 
egzekucyjnymi powinna zostać poddana 
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jednak podkreśla, że nie we wszystkich 
państwach członkowskich takie organy 
istnieją;

dalszej analizie, jednak podkreśla, że nie 
we wszystkich państwach członkowskich 
takie organy istnieją; uważa, że dla
wierzycieli transgranicznych korzystna 
byłaby możliwość zwracania się do władz 
krajowych, które w ich imieniu 
przeprowadziłyby faktyczne poszukiwania
w celu ustalenia ich majątku;

Or. en

Poprawka 36
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że koncepcja lepszej 
współpracy między publicznymi organami 
egzekucyjnymi jest warta dalszej analizy, 
jednak podkreśla, że nie we wszystkich 
państwach członkowskich takie organy 
istnieją;

12. jest zdania, że koncepcja lepszej 
współpracy między publicznymi organami 
egzekucyjnymi jest warta dalszej analizy;

Or. en

Poprawka 37
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że oświadczenie dłużnika 
może okazać się pomocne jako część 
procedury wykonania wyroku, jeżeli 
można je obwarować sankcjami na 
podstawie prawa krajowego;

13. jest zdania, że oświadczenie dłużnika 
może okazać się pomocne jako część 
procedury wykonania wyroku, jeżeli 
można je obwarować sankcjami;

Or. en
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Poprawka 38
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że nie ma potrzeby 
podejmowania przez Wspólnotę działania 
w tej dziedzinie, chociaż Wspólnota może 
zachęcać państwa członkowskie, w 
których nie występuje oświadczenie 
dłużnika, żeby ustanowiły w swoich 
systemach prawa przepis dotyczący 
skutecznych instrumentów tego rodzaju;

14. uważa, że Wspólnota powinna 
zagwarantować, aby państwa 
członkowskie, w których nie występuje 
oświadczenie dłużnika, ustanowiły w 
swoich systemach prawa stosowny przepis 
dotyczący skutecznych instrumentów tego 
rodzaju;

Or. en

Poprawka 39
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że nie ma potrzeby 
podejmowania przez Wspólnotę działania 
w tej dziedzinie, chociaż Wspólnota może 
zachęcać państwa członkowskie, w 
których nie występuje oświadczenie 
dłużnika, żeby ustanowiły w swoich 
systemach prawa przepis dotyczący 
skutecznych instrumentów tego rodzaju;

14. uważa, że nie ma potrzeby 
podejmowania przez Wspólnotę działania 
w tej dziedzinie, dopóki nie zostanie 
dowiedzione, że istniejące instrumenty 
państw członkowskich nie są skuteczne;

Or. en

Poprawka 40
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, żeby wszelkie europejskie 
oświadczenia majątkowe miały charakter 
uzupełniający, a nie zastępowały 
obowiązujące instrumenty krajowe;

15. wzywa, żeby wszelkie europejskie 
oświadczenia majątkowe miały charakter 
uzupełniający, a nie zastępowały 
obowiązujące instrumenty krajowe; uważa, 
że we wszelkich oświadczeniach 
majątkowych majątek, którego dłużnik nie 
jest właścicielem (np. majątek stanowiący 
przedmiot leasingu), powinien być 
jednoznacznie określony i wskazany 
oddzielnie od wszelkiego posiadanego 
przez dłużnika majątku;

Or. en

Poprawka 41
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, żeby wszelkie europejskie 
oświadczenia majątkowe miały charakter 
uzupełniający, a nie zastępowały 
obowiązujące instrumenty krajowe;

skreślony

Or. en

Poprawka 42
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. nalega, by zastosowana definicja 
„majątku” była wystarczająco szeroka, tak 
aby uniemożliwić dłużnikom zyskanie
gotowej podstawy, dzięki której będą 
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mogli uniknąć ujawnienia majątku w 
trustach i spółkach powierniczych lub na 
wspólnych kontach, których ze wszelkich 
praktycznych względów są właścicielami;

Or. en

Poprawka 43
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że środki majątkowe, które 
mają być ujawniane w takim oświadczeniu, 
nie powinny ograniczać się do środków 
znajdujących się w Unii Europejskiej, lecz 
objąć majątek na całym świecie;

16. stwierdza, że środki majątkowe, które 
mają być ujawniane w takim oświadczeniu, 
nie powinny ograniczać się do środków 
znajdujących się w Unii Europejskiej, lecz 
objąć majątek na całym świecie; stwierdza 
ponadto, że w celu zagwarantowania 
wypełnienia orzeczeń dłużnicy muszą 
wykazać, że ujawniany przez nich majątek 
jest możliwy do zrealizowania w płatności 
długu w rozsądnych ramach czasowych i 
nie jest w żaden inny sposób obciążony;

Or. en

Poprawka 44
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że środki majątkowe, które 
mają być ujawniane w takim oświadczeniu, 
nie powinny ograniczać się do środków 
znajdujących się w Unii Europejskiej, lecz 
objąć majątek na całym świecie;

16. stwierdza, że środki majątkowe, które 
mają być ujawniane w takim oświadczeniu, 
nie powinny ograniczać się do środków 
znajdujących się w Unii Europejskiej, lecz 
objąć majątek na całym świecie w 
wymiarze niezbędnym do odzyskania 
długu;
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Or. en

Poprawka 45
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że środki majątkowe, które 
mają być ujawniane w takim 
oświadczeniu, nie powinny ograniczać się 
do środków znajdujących się w Unii 
Europejskiej, lecz objąć majątek na całym 
świecie;

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że w sprawach mniejszej 
wagi, w szczególności gdy koszty 
postępowania mogłyby być zaporowe, 
zwłoka wymiaru sprawiedliwości oznacza 
jego brak oraz że w sprawach większej 
wagi brak informacji o majątku może 
okazać się największą przeszkodą; z tego 
względu uważa, że odwołanie się do 
nakazów w postaci środków 
tymczasowych może stanowić trafne 
rozwiązanie w obu rodzajach przypadków;

19. jest zdania, że zarówno w sprawach 
mniejszej, jak i większej wagi, główną
przeszkodę stanowią koszty postępowania, 
czas oraz brak informacji o majątku; z tego 
względu uważa, że odwołanie się do 
nakazów w postaci środków 
tymczasowych może stanowić trafne 
rozwiązanie w obu rodzajach przypadków;

Or. en
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Poprawka 47
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że w sprawach mniejszej 
wagi, w szczególności gdy koszty 
postępowania mogłyby być zaporowe, 
zwłoka wymiaru sprawiedliwości oznacza 
jego brak oraz że w sprawach większej 
wagi brak informacji o majątku może 
okazać się największą przeszkodą; z tego 
względu uważa, że odwołanie się do 
nakazów w postaci środków tymczasowych 
może stanowić trafne rozwiązanie w obu 
rodzajach przypadków;

19. jest zdania, że w sprawach mniejszej 
wagi, w szczególności gdy koszty 
postępowania mogłyby być zaporowe, 
zwłoka wymiaru sprawiedliwości oznacza 
jego brak oraz że w sprawach większej 
wagi brak informacji o majątku może 
okazać się największą przeszkodą; 

Or. en

Poprawka 48
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. proponuje, żeby gruntownie 
rozważono pomysł ustanowienia formy 
wspólnotowego środka tymczasowego, 
która uzupełniłaby środki sądów 
krajowych; uważa, że pomysł mógłby 
przybrać formę prostej, elastycznej 
procedury, której nadano by skuteczność 
w całej UE, dzięki czemu uniknięto by 
zwłoki i niepotrzebnych kosztów; jest 
zdania, że byłoby to skuteczne i uczciwe 
także w stosunku do osób trzecich;

skreślony

Or. en
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Poprawka 49
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. nalega, aby forma takich 
tymczasowych środków bezwzględnie 
obejmowała gwarancje procesowe w celu 
ochrony pozwanych i osób trzecich
dotkniętych rzeczonymi środkami; jest 
zdania, że powinny one obejmować, 
między innymi, należyte dowiedzenie 
zasadności roszczenia oraz rzeczywiste 
ryzyko rozproszenia majątku w celu 
uniknięcia płatności;

Or. en

Poprawka 50
Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. proponuje, żeby taki środek stosowano 
również do skarg arbitrażowych, a także 
aby uwzględniono go w związku ze 
zbliżającym się przeglądem 
rozporządzenia „Bruksela I”;

skreślony

Or. en

Poprawka 51
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję, aby w pełni 
rozważyła środki poprzedzające umowę 
oraz środki umowne, które mogą mieć 
związek z rozwojem WSO i wszelkich 
innych dodatkowych instrumentów 
prowadzących do zagwarantowania, by 
strony w europejskich umowach 
transgranicznych rozważały kwestie 
opóźnień lub niezrealizowania płatności 
na etapie ich zawierania;

Or. en

Poprawka 52
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. niecierpliwie oczekuje przeglądu 
dyrektywy w sprawie opóźnień w 
płatnościach i wzywa Komisję do 
przystąpienia do niego możliwie jak
najszybciej, zważywszy na obecną sytuację
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 53
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. proponuje, aby przeprowadzono 
badanie w kwestii rozbieżnych krajowych 
podejść prawnych do zachowania prawa
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własności i innych podobnych 
mechanizmów w celu zagwarantowania 
ich wzajemnego uznawania;

Or. en
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