
AM\766767PL.doc PE420.046v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2008/2063(INI)

5.2.2009

POPRAWKI
1 - 56

Projekt sprawozdania
Jo Leinen
(PE407.780v02-00)

w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu 
lizbońskiego
(2008/2063(INI))

Adlib Express Watermark



PE420.046v01-00 2/29 AM\766767PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport

Adlib Express Watermark



AM\766767PL.doc 3/29 PE420.046v01-00

PL

Poprawka 1
Hanne Dahl

Projekt rezolucji
Odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając traktat z Lizbony 
zmieniający Traktat o Unii Europejskiej 
oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską, podpisany dnia 13 grudnia 
2007 r.,

– uwzględniając traktat z Lizbony 
zmieniający Traktat o Unii Europejskiej 
oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską, podpisany dnia 13 grudnia 
2007 r. i odrzucony w wyniku referendum 
w Irlandii w czerwcu 2008 r.,

Or. en

Poprawka 2
Hanne Dahl

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy, podpisany w 
Rzymie dnia 29 października 2004 r.,

– uwzględniając Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy, podpisany w 
Rzymie dnia 29 października 2004 r. i 
odrzucony w 2005 r. w wyniku 
referendum we Francji i w Holandii,

Or. en

Poprawka 3
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Odniesienie 11a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- mając na uwadze zasadę demokracji, na 
której opiera się każde państwo 
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członkowskie i Unia Europejska,

Or. en

Poprawka 4
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. uważa, że wszelkie wnioski dotyczące 
nowej roli i zadań Parlamentu w zakresie 
wdrażania traktatu lizbońskiego są 
przedwczesne do czasu przyjęcia traktatu 
przez Irlandczyków i przez obywateli 
innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 5
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wiążący 
charakter, który Traktat nadaje karcie praw 
podstawowych, a także z zadowoleniem 
przyjmuje uznanie praw, swobód i zasad 
ustanowionych dla wszystkich obywateli i 
mieszkańców Unii Europejskiej; podkreśla, 
że Parlament zaangażowany będzie w 
zapewnianie pełnego wykonywania
postanowień karty;

1. z zadowoleniem przyjmuje wiążący 
charakter, który Traktat nadaje karcie praw 
podstawowych, a także z zadowoleniem 
przyjmuje uznanie praw, swobód i zasad 
ustanowionych dla wszystkich obywateli i 
mieszkańców Unii Europejskiej; podkreśla, 
że Parlament zaangażowany będzie w 
zapewnianie pełnego przestrzegania
postanowień karty;

Or. en
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Poprawka 6
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowy TFUE ustanawia związek pomiędzy 
budowaniem przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości a 
ochroną praw podstawowych i porządku 
prawnego Unii Europejskiej oraz jej 
państw członkowskich (art. 67 TFUE);

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowy TFUE ustanawia związek pomiędzy 
budowaniem przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości a 
ochroną praw podstawowych i porządku 
prawnego Unii Europejskiej oraz jej 
państw członkowskich (art. 67 TFUE); z 
szacunkiem odnotowuje gwarancje
udzielone Irlandii,  zapisane we 
wnioskach przewodnictwa szczytu Rady 
Europejskiej w grudniu 2008 r., a także 
podkreśla, że Karta praw podstawowych 
jest prawnie wiążąca jedynie w 
odniesieniu do działań UE;

Or. en

Poprawka 7
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
zgodnie z art. 208 ust. 1 TFUE, „polityka 
Unii i polityka państw członkowskich w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie”; 
podkreśla wzrost odpowiedzialności 
Parlamentu, biorąc pod uwagę fakt, że 
Unia odgrywać będzie większą rolę w 
inicjowaniu wyznaczania kierunków 
polityki, co doprowadzić powinno do 
lepszej współpracy pomiędzy darczyńcami 
i lepszego podziału zadań, a także do 
większej skuteczności pomocy mającej na 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zgodnie z art. 208 ust. 1 TFUE „polityka 
Unii i polityka państw członkowskich 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie”, 
inaczej niż obecny art. 177 ust. 1 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
zgodnie z którym „polityka Wspólnoty w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
[stanowi] uzupełnienie polityk 
realizowanych przez państwa 
członkowskie”; podkreśla wzrost 
odpowiedzialności Parlamentu, biorąc pod 
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celu „zmniejszenie, a docelowo likwidację 
ubóstwa”;

uwagę fakt, że Unia odgrywać będzie 
większą rolę w inicjowaniu wyznaczania 
kierunków polityki, co doprowadzić 
powinno do lepszej współpracy pomiędzy 
darczyńcami i lepszego podziału zadań, a 
także do większej skuteczności pomocy 
mającej na celu „zmniejszenie, a docelowo 
likwidację ubóstwa” w kontekście 
milenijnych celów rozwoju (MCR);

Or. en

Poprawka 8
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje również 
fakt umocnienia ochrony konsumentów w 
takim zakresie, że zostanie ona włączona 
do innych dziedzin polityki Unii - które 
zostaną określone i wdrożone - oraz, jako 
zadanie przekrojowe, zajmuje obecnie o 
wiele ważniejsze miejsce na mocy art. 12 
TFUE;

Or. de

Poprawka 9
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wyraża zadowolenie z uwzględnienia 
postanowienia dotyczącego europejskiej 
polityki przestrzeni kosmicznej (art. 189 
TFUE), a także z zadowoleniem przyjmuje 
zapewnienie Parlamentowi i Radzie 

17. wyraża zadowolenie z uwzględnienia 
postanowienia dotyczącego europejskiej 
polityki przestrzeni kosmicznej (art. 189 
TFUE), a także z zadowoleniem przyjmuje 
zapewnienie Parlamentowi i Radzie 
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możliwości przyjęcia w trybie zwykłej 
procedury prawodawczej niezbędnych 
środków ustanawiających europejski 
program kosmiczny;

możliwości przyjęcia w trybie zwykłej 
procedury prawodawczej niezbędnych 
środków ustanawiających europejski 
program kosmiczny; uważa jednak, że 
zapis „z wyłączeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i 
wykonawczych państw członkowskich”, 
który pojawia się w tym artykule, może 
pociągać za sobą pewne przeszkody dla 
wdrażania wspólnej polityki w zakresie 
przestrzeni kosmicznej;

Or. en

Poprawka 10
Herbert Bösch

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje
ustanowienie podstawy prawnej 
przyjmowania środków w dziedzinach 
zapobiegania i zwalczania nadużyć 
finansowych naruszających interesy 
finansowe Unii (art. 325 TFUE);

21. z zadowoleniem przyjmuje umocnienie
podstawy prawnej przyjmowania środków
UE w dziedzinach zapobiegania i 
zwalczania nadużyć finansowych 
naruszających interesy finansowe Unii (art. 
325 TFUE); podkreśla fakt, że traktat 
lizboński uchyla zastrzeżenie, zawarte w 
obecnym art. 280 TWE, które przewiduje, 
że środki takie „nie dotyczą ani 
stosowania krajowego prawa karnego ani 
krajowej administracji wymiaru 
sprawiedliwości”;

Or. en

Poprawka 11
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
traktat lizboński uwzględnił turystykę 
wśród dziedzin, dla których ustanowiona 
została podstawa prawna (art. 165 TFUE); 
podkreśla w szczególności, że Unia będzie 
mogła wreszcie podejmować działania 
mające na celu rozwój sportu, a zwłaszcza 
jego wymiaru europejskiego;

26. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
traktat lizboński uwzględnił turystykę 
wśród dziedzin, dla których ustanowiona 
została podstawa prawna (art. 165 TFUE);
podkreśla w szczególności, że Unia będzie 
mogła wreszcie podejmować działania 
mające na celu rozwój sportu, a zwłaszcza 
jego wymiaru europejskiego, i należycie 
uwzględnić szczególny charakter sportu w 
ramach wdrażania innych europejskich 
strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 12
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że wszelkie uprawnienia 
Rady do przyjęcia środków na mocy art. 
43 ust. 3 TFUE podlegają uprzedniemu 
przyjęciu, zgodnie ze zwykłą procedurą 
legislacyjną, aktu legislacyjnego na 
podstawie art. 43 ust. 2 TFUE, który 
określa warunki i ograniczenia dotyczące 
przyznanych Radzie uprawnień; jest 
zdania, że art. 43 ust. 3 TFUE nie 
przewiduje podstawy prawnej ani żadnego 
odrębnego uprawnienia, które 
umożliwiałoby przyjęcie lub zmianę 
któregokolwiek aktu Rady 
obowiązującego obecnie w zakresie WPR; 
apeluje do Rady, aby nie przyjmowała 
żadnych środków, o których mowa w art. 
43 ust. 3 TFUE bez uprzedniego 
zasięgnięcia opinii Parlamentu;

Or. en
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Poprawka 13
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że traktat lizboński 
wprowadza głębokie zmiany w systemie 
podejmowania decyzji dotyczących 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb); 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Parlament i Rada ustanowią zgodnie ze 
zwykłą procedurą prawodawczą przepisy 
niezbędne do osiągnięcia celów WPRyb
(art. 43 ust. 2 TFUE); uważa w tym 
zakresie, że każda kwestia formalnie objęta 
coroczną regulacją, za wyjątkiem ustalania 
możliwości połowowych i podziału kwot, 
taka jak środki techniczne czy nakłady 
połowowe, lub uwzględnianie umów 
przyjętych w ramach regionalnych 
organizacji rybołówstwa, mających swoje 
własne podstawy prawne, powinna być 
objęta zwykłą procedurą prawodawczą;

30. zwraca uwagę, że traktat lizboński 
wprowadza głębokie zmiany w systemie 
podejmowania decyzji dotyczących 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i 
zwiększa jego demokratyczną 
odpowiedzialność; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Parlament i Rada 
ustanowią zgodnie ze zwykłą procedurą 
prawodawczą przepisy niezbędne do 
osiągnięcia celów WPRyb (art. 43 ust. 2 
TFUE); uważa w tym zakresie, że każda 
kwestia formalnie objęta coroczną 
regulacją, za wyjątkiem ustalania 
możliwości połowowych i podziału kwot, 
taka jak środki techniczne czy nakłady 
połowowe, lub uwzględnianie umów 
przyjętych w ramach regionalnych 
organizacji rybołówstwa, mających swoje 
własne podstawy prawne, powinna być 
objęta zwykłą procedurą prawodawczą;

Or. en

Poprawka 14
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że odpowiedzialność
Parlamentu za wyegzekwowanie od
Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
wyjaśnienia każdej decyzji dotyczącej
polityki monetarnej jest teraz większa, 

32. uważa, że odpowiedzialność 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
za składanie sprawozdań z polityki 
monetarnej jest teraz większa, ponieważ 
EBC uważany jest za instytucję; z 
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ponieważ EBC uważany jest teraz za 
instytucję; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że kilka postanowień statutu Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych (ESIC)i 
EBC może zostać teraz zmienionych po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu, zgodnie z 
art. 40.2 tego statutu;

zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka 
postanowień statutu Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych (ESIC)i 
EBC może zostać teraz zmienionych po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu, zgodnie z 
art. 40.2 tego statutu; stwierdza, że nie
stanowi to naruszenia niezależności EBC 
w dziedzinie polityki monetarnej lub 
określonych w traktacie priorytetów;

Or. en

Poprawka 15
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że wprowadzenie art. 182 
TFUE wnosi poprawę, ponieważ wieloletni 
program ramowy i realizacja europejskiej 
przestrzeni badawczej, o których mowa w 
tym artykule, objęte będą zwykłą 
procedurą prawodawczą; zwraca jednak 
uwagę, że programy szczegółowe 
określone w tym artykule przyjmowane 
będą zgodnie ze specjalną procedurą 
prawodawczą, wymagając tylko 
zasięgnięcia opinii Parlamentu 
Europejskiego (art. 182 ust. 4 TFUE);

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 16
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jeśli 34. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jeśli 
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chodzi o wdrażanie funduszy 
strukturalnych, traktat lizboński przyznaje 
Parlamentowi Europejskiemu takie same 
uprawnienia jak Radzie, wprowadzając 
zamiast obowiązującej obecnie procedury 
zgody zwykłą procedurę prawodawczą; 
uważa, że jest to szczególnie istotne w 
kontekście wdrażania funduszy 
strukturalnych w okresie po 2013 r., 
ponieważ zwiększa to przejrzystość 
i odpowiedzialność Parlamentu wobec 
obywateli;

chodzi o wdrażanie funduszy 
strukturalnych, traktat lizboński przyznaje 
Parlamentowi Europejskiemu takie same 
uprawnienia jak Radzie, wprowadzając 
zamiast obowiązującej obecnie procedury 
zgody zwykłą procedurę prawodawczą; 
uważa, że jest to szczególnie istotne w 
kontekście wdrażania funduszy 
strukturalnych w okresie po 2013 r., 
ponieważ zwiększa to przejrzystość 
i odpowiedzialność tych funduszy wobec 
obywateli;

Or. en

Poprawka 17
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. zwraca uwagę, że przepisy zakazujące 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, inwalidztwo, wiek lub 
orientację seksualną objęte zostaną 
specjalną procedurą prawodawczą, a ich 
przyjęcie wymagać będzie zgody 
Parlamentu (art. 19 TFUE);

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 18
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. zwraca uwagę na wprowadzenie dla 
państw członkowskich „klauzuli o 

43. zwraca uwagę na wprowadzenie dla 
państw członkowskich „klauzuli o 
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wystąpieniu” (art. 50 TUE); podkreśla, że 
zawarcie umowy zezwalającej danemu 
państwu członkowskiemu na wystąpienie z 
Unii wymaga uprzedniej zgody 
Parlamentu;

wystąpieniu” (art. 50 TUE); podkreśla, że 
zawarcie umowy przewidującej warunki 
umożliwiającego danemu państwu 
członkowskiemu wystąpienie z Unii 
wymaga uprzedniej zgody Parlamentu;

Or. en

Poprawka 19
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. apeluje, aby każda przyszła umowa 
„mieszana”, łącząca elementy wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
elementy nieobjęte tą polityką, traktowana 
była zgodnie z zasadą jednej podstawy 
prawnej, którą powinna być podstawa 
bezpośrednio związana z podstawowym 
przedmiotem danej umowy; zwraca uwagę, 
że Parlament będzie miał prawo do 
wyrażenia swojej opinii, z wyjątkiem 
przypadków, w których dana umowa 
dotyczy wyłącznie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

45. apeluje, aby każda przyszła umowa 
„mieszana”, łącząca elementy wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
elementy nieobjęte tą polityką, traktowana 
była zasadniczo zgodnie z zasadą jednej 
podstawy prawnej, którą powinna być 
podstawa bezpośrednio związana z 
podstawowym przedmiotem danej umowy; 
zwraca uwagę, że Parlament będzie miał 
prawo do wyrażenia swojej opinii, z 
wyjątkiem przypadków, w których dana 
umowa dotyczy wyłącznie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 20
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
podlegał będzie, wraz z pozostałymi 

47. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wysoki przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
podlegał będzie, wraz z pozostałymi 
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członkami Komisji, kolegialnie, 
zatwierdzeniu w drodze głosowania przez 
Parlament Europejski, a zatem odpowiadał 
będzie wobec Parlamentu;

członkami Komisji, kolegialnie, 
zatwierdzeniu w drodze głosowania przez 
Parlament Europejski, a także głosowaniu 
nad wotum nieufności, a zatem 
odpowiadał będzie wobec Parlamentu;

Or. en

Poprawka 21
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
przejrzystości i demokratycznej kontroli 
dotyczącej utworzenia Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) zgodnie 
z art. 27 ust. 3 TUE i powołuje się na 
swoje prawo do wyrażenia opinii w 
sprawie ustanowienia tej służby; uważa, że 
ESDZ powinna podlegać administracyjnie 
Komisji Europejskiej; przywołuje 
sprawozdanie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych;

49. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
przejrzystości i demokratycznej kontroli 
dotyczącej utworzenia Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) zgodnie 
z art. 27 ust. 3 TUE i powołuje się na 
swoje prawo do wyrażenia opinii w 
sprawie ustanowienia tej służby; nalega, 
aby te nowe służby były w pełni 
odpowiedzialne przed Parlamentem;
uważa, że ESDZ powinna podlegać 
administracyjnie Komisji Europejskiej; 
przywołuje sprawozdanie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie ESDZ;

Or. en

Poprawka 22
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Projekt rezolucji
Ustęp 49a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. nalega, aby w skład kolegium 
komisarzy w dalszym ciągu wchodził 
komisarz ds. rozwoju i pomocy 
humanitarnej odpowiedzialny za politykę 
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Unii na rzecz rozwoju oraz dyrekcja 
generalna i służby odpowiedzialne za 
wyznaczanie, doradztwo i zarządzanie 
polityką w zakresie współpracy UE na 
rzecz rozwoju – w ścisłej współpracy 
z wysokim przedstawicielem Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa -
w celu zapewnienia spójności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, zgodnie z art. 208 
ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 23
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
przejrzystości i demokratycznej kontroli 
dotyczącej ustanowienia Europejskiej 
Agencji Obrony (EAO) i realizowanych 
przez nią działań, mianowicie poprzez 
zapewnienie stałej wymiany informacji 
pomiędzy dyrektorem generalnym EAO i 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego;

51. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
przejrzystości i demokratycznej kontroli 
dotyczącej Europejskiej Agencji Obrony
(EAO) i realizowanych przez nią działań, 
mianowicie poprzez zapewnienie stałej 
wymiany informacji pomiędzy dyrektorem 
generalnym EAO i właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 24
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
agencje, a w szczególności Europol i 
Eurojust, podlegać będą większej kontroli 

53. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
agencje, a w szczególności Europol i 
Eurojust, podlegać będą większej kontroli 
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ze strony Parlamentu (art. 85 i 88 TFUE); ze strony Parlamentu (art. 85 i 88 TFUE);
uważa zatem, że utrzymanie procedury 
konsultacji dla utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw w dziedzinie badań 
naukowych i rozwoju technologicznego 
(art. 187 i 188 TFUE) może nie 
odpowiadać duchowi aktów prawnych 
Unii Europejskiej w zakresie tworzenia 
agencji;

Or. en

Poprawka 25
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. wzywa przewodniczącego Rady 
Europejskiej do przekazywania 
Parlamentowi pełnych informacji o 
przygotowaniach do zgromadzeń Rady 
Europejskiej, a także do składania 
sprawozdań z wyników tych zgromadzeń;

54. wzywa przewodniczącego Rady 
Europejskiej do przekazywania 
Parlamentowi pełnych informacji o 
przygotowaniach do zgromadzeń Rady 
Europejskiej, a także do składania 
sprawozdań z wyników tych zgromadzeń, 
o ile to możliwe w terminie dwóch dni 
roboczych (jeżeli są one niezbędne na 
specjalne posiedzenie Parlamentu);

Or. en

Poprawka 26
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wzywa przewodniczącego prezydencji 
Rady podlegającej rotacji do 
przekazywania Parlamentowi informacji o 
programach prezydencji, a także o 

55. wzywa przewodniczącego prezydencji 
Rady podlegającej rotacji do 
przekazywania komisjom Parlamentu
informacji o programach prezydencji, a 
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osiągniętych wynikach; także o osiągniętych wynikach;

Or. en

Poprawka 27
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. wzywa przyszłego wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do 
uzgodnienia z Parlamentem odpowiednich 
metod informowania Parlamentu o 
działaniach zewnętrznych Unii oraz metod 
zasięgania opinii w takich sprawach, 
należycie angażując wszystkie komisje 
Parlamentu odpowiedzialne za dziedziny 
wchodzące w zakres kompetencji 
wysokiego przedstawiciela;

56. wzywa przyszłego
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do 
uzgodnienia z Parlamentem odpowiednich 
metod informowania Parlamentu o 
działaniach zewnętrznych Unii oraz metod 
zasięgania opinii w takich sprawach, 
należycie angażując wszystkie komisje 
Parlamentu odpowiedzialne za dziedziny 
wchodzące w zakres kompetencji 
wysokiego przedstawiciela;

Or. en

Poprawka 28
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie 
nowych uprawnień parlamentom krajowym 
w zakresie uprzedniej kontroli 
zastosowania zasady pomocniczości w 
przypadku każdego aktu prawnego Unii; 
uważa, że zwiększenie kontroli 
europejskiej polityki w poszczególnych 
obszarach przez parlamenty krajowe 
zwiększy także świadomość społeczną 

61. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie 
nowych uprawnień parlamentom krajowym 
w zakresie uprzedniej kontroli 
zastosowania zasady pomocniczości w 
przypadku każdego aktu prawnego Unii; 
uważa, że zwiększenie kontroli 
europejskiej polityki w poszczególnych 
obszarach przez parlamenty krajowe 
zwiększy także świadomość społeczną 
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działań Unii; działań Unii; podkreśla, że Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe powinny 
się do tego jak najskuteczniej 
przygotować;

Or. en

Poprawka 29
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 64a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64a. z zadowoleniem przyjmuje w 
szczególności postanowienia art. 290 ust. 
2 TFUE, który przewiduje prawo 
Parlamentu (i Rady) zarówno do 
odwołania delegacji uprawnień, jak i do 
sprzeciwu wobec poszczególnych aktów 
uchwalonych w ramach procedury 
delegowania;

Or. en

Poprawka 30
Maria da Assunção Esteves

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. wzywa inne instytucje do rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
obejmującego:

skreślony

a) podstawowe cele, które ma zrealizować 
Unia Europejska po 2009 r., na przykład 
w formie porozumienia ramowego 
pomiędzy trzema instytucjami 
politycznymi w sprawie planu prac w 
trakcie kadencji Parlamentu i Komisji 
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Europejskiej rozpoczynającej się w 2009 
r.;
b) środki wykonawcze, które mają zostać 
przyjęte w celu zapewnienia, że wejście w 
życie nowego Traktatu przyniesie korzyści 
instytucjom i obywatelom Unii 
Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 31
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. uważa, że konieczne jest podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w celu 
stworzenia europejskiej polityki 
informacyjnej i komunikacyjnej, a także 
ponownie wzywa do przyjęcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
określającego wspólne zasady współpracy
instytucji europejskich w tej dziedzinie, 
biorąc pod uwagę nowe, wprowadzone 
traktatem lizbońskim postanowienie 
dotyczące porozumień
międzyinstytucjonalnych (art. 295 TFUE);

78. uważa, że konieczne jest podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w celu 
stworzenia europejskiej polityki 
informacyjnej i komunikacyjnej, a wspólne
polityczne oświadczenie trzech instytucji
złożone w sprawie komunikacji uważa za 
pierwszy praktyczny krok na drodze do 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 32
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Podtytuł przed ustępem 79

Projekt rezolucji Poprawka

5.2. Propozycje dla Komisji Europejskiej 
dotyczące nowych aktów prawodawczych

skreślony
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Or. en

Poprawka 33
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. wzywa Komisję Europejską do 
niezwłocznego przedstawienia inicjatywy 
w sprawie realizacji „inicjatywy 
obywatelskiej”, określającej wyraźne, 
proste i przyjazne dla obywateli warunki 
korzystania z „prawa obywatelskiego”; 
przywołuje sprawozdanie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie „inicjatywy 
obywatelskiej”;

skreślony

Or. en

Poprawka 34
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. wzywa Komisję Europejską do 
przyjęcia przepisów wykonawczych do art. 
298 TFUE w sprawie należytej 
administracji, stanowiących odpowiedź na 
ponawiane od dawna wezwania 
Parlamentu i Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich do opracowania 
i wdrożenia wspólnego systemu prawa 
administracyjnego regulującego 
europejską administrację;

skreślony

Or. en
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Poprawka 35
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. wzywa Komisję Europejską do 
zastosowania nowej podstawy prawnej w 
celu przyjęcia ogólnych wytycznych w 
sprawie polityki gospodarczej dla strefy 
euro (art. 136 TFUE) oraz środków 
wzmacniających współpracę i 
monitorowanie dyscypliny budżetowej 
państw członkowskich, a także pełnego 
zaangażowania Parlamentu w określenie 
procedury i jej stosowanie;

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. wzywa Komisję Europejską do 
zastosowania nowego art. 197 TFUE w 
celu niezwłocznego przedstawienia 
inicjatywy w sprawie współpracy 
administracyjnej w dziedzinach 
opodatkowania i nadzoru nad rynkiem 
usług finansowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 37
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 83
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Projekt rezolucji Poprawka

83. wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia wniosku dotyczącego aktu 
prawnego, na mocy którego Parlament i 
Rada mogłyby określić szczegółowe 
zasady stosowania procedury 
wielostronnego nadzoru, zgodnie z art. 
121 ust. 6 TFUE;

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. uważa, że środki mające na celu 
wpieranie szkolenia sędziów i innych 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
które mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą współdecyzji i mogą 
obejmować zbliżanie przepisów 
ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich powinny zostać uznane za 
sprawę niecierpiącą zwłoki;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. uważa, że Komisja Europejska 
powinna wykorzystać nową podstawę 
prawną przewidującą zastosowanie 

skreślony
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procedury współdecyzji w odniesieniu do 
praw własności intelektualnej w celu 
powrócenia do kwestii ustanowienia 
patentu Unii Europejskiej oraz 
uzupełnienia i wzmocnienia przepisów 
europejskich dotyczących praw własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 40
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia wniosków dotyczących 
statutu stowarzyszeń europejskich i 
statutu fundacji europejskich, biorąc pod 
uwagę nowy artykuł dotyczący demokracji 
uczestniczącej (art. 11 TUE);

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 87

Projekt rezolucji Poprawka

87. wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia wniosków dotyczących 
aktów prawnych lub innych środków w 
dziedzinie turystyki; w szczególności w 
sprawie gromadzenia informacji 
statycznych, europejskiego systemu lub 
europejskich systemów klasyfikacji kwater 
dla turystów oraz rozszerzenia zakresu 
stosowania przepisów dotyczących 

skreślony
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ochrony konsumentów w celu 
uwzględnienia wszystkich witryn 
internetowych oferujących usługi w 
zakresie wypoczynku;

Or. en

Poprawka 42
Dushana Zdravkova

Projekt rezolucji
Ustęp 87a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

87a. apeluje do Komisji o przedstawienie 
wniosków w sprawie aktów legislacyjnych 
lub innych środków w dziedzinie sportu, 
zgodnie z Białą księgą na temat sportu;

Or. en

Poprawka 43
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 88

Projekt rezolucji Poprawka

88. wzywa Komisję Europejską do 
niezwłocznego przedłożenia Radzie i 
Parlamentowi wniosków prawodawczych 
mających na celu zwiększenie 
skuteczności wspólnotowej polityki w 
obszarach dotyczących zwalczania handlu 
kobietami i dziećmi w celu wykorzystania 
seksualnego;

skreślony

Or. en
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Poprawka 44
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. zwraca uwagę, że traktat lizboński 
dopuszcza ujęcie w budżecie Unii środków 
na Europejski Fundusz Rozwoju; wzywa 
Radę i Komisję Europejską do podjęcia w 
ramach przeglądu śródokresowego 
2008/2009 niezbędnych działań w
odniesieniu do budżetu Unii Europejskiej;

89. zwraca uwagę, że traktat lizboński 
dopuszcza ujęcie w budżecie Unii środków 
na Europejski Fundusz Rozwoju; wzywa 
Radę i Komisję Europejską do podjęcia 
niezbędnych działań w tym celu;

Or. en

Poprawka 45
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. zwraca uwagę, że traktat lizboński 
dopuszcza ujęcie w budżecie Unii środków 
na Europejski Fundusz Rozwoju; wzywa 
Radę i Komisję Europejską do podjęcia w 
ramach przeglądu śródokresowego 
2008/2009 niezbędnych działań w 
odniesieniu do budżetu Unii Europejskiej;

89. zwraca uwagę, że traktat lizboński 
dopuszcza ujęcie w budżecie Unii środków 
na Europejski Fundusz Rozwoju, co 
zwiększy demokratyczne umocowanie 
znacznej części polityki UE na rzecz 
rozwoju; wzywa Radę i Komisję 
Europejską do podjęcia w ramach 
przeglądu śródokresowego 2008/2009 
niezbędnych działań w odniesieniu do 
budżetu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 46
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Podtytuł przed ustępem 90
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Projekt rezolucji Poprawka

5.3. Propozycje dotyczące polityki w 
przyszłości

skreślony

Or. en

Poprawka 47
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
Rady o udzielenie wkładu w poprawę 
stosunków pomiędzy instytucjami Unii 
Europejskiej i władzami krajowymi, 
szczególnie w dziedzinach prawodawstwa i 
sądownictwa;

skreślony

Or. en

Poprawka 48
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. wzywa do szczegółowego określenia 
zakresu wyłącznej kompetencji w 
odniesieniu do biologicznych zasobów 
morskich oraz zasad i warunków, zgodnie 
z którymi zasoby te wchodzą w zakres 
wspólnych kompetencji w dziedzinie 
wspólnej polityki rybołówstwa;

skreślony

Or. en

Adlib Express Watermark



PE420.046v01-00 26/29 AM\766767PL.doc

PL

Poprawka 49
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 94

Projekt rezolucji Poprawka

94. uważa, że cele polityki rolnej powinny 
odzwierciedlać nowe wyzwania; podkreśla 
także, że produkcja żywności powinna 
nadal stanowić jeden z priorytetów Unii w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego na szczeblu światowym, 
niezapominając o problemach związanych 
z bezpieczeństwem energetycznym i 
ochroną środowiska;

skreślony

Or. en

Poprawka 50
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. wzywa Radę do rozważenia wraz z 
Parlamentem, jak należy wykorzystać 
postanowienia art. 127 ust. 6 TFUE, 
uprawniającego Radę do powierzenia 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
szczególnych zadań dotyczących „polityk 
w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego 
nad instytucjami kredytowymi i innymi 
instytucjami finansowymi z wyjątkiem 
instytucji ubezpieczeniowych”;

skreślony

Or. en
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Poprawka 51
Maria da Assunção Esteves

Projekt rezolucji
Ustęp 95a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

95a. podejmuje się współdziałania na 
rzecz umocnienia zarządzania gospodarką 
UE w celu wypracowania wspólnej 
odpowiedzi na wyzwania związane z 
globalizacją;

Or. pt

Poprawka 52
Dushana Zdravkova

Projekt rezolucji
Ustęp 95a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

95a. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii mającej na celu rozwój regionu 
Morza Czarnego dla zwiększenia 
bezpieczeństwa południowo-wschodniej 
granicy UE, a także dla zapewnienia 
zintegrowanego podejścia i spójności w 
odniesieniu do stosunków z byłymi 
republikami radzieckimi w regionie 
Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego 
(Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, 
Mołdawią i Ukrainą);

Or. en

Poprawka 53
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 96

Adlib Express Watermark



PE420.046v01-00 28/29 AM\766767PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

96. zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia podejścia zintegrowanego i 
spójności w przypadku programów na 
rzecz rozwoju i programów pomocy 
humanitarnej dla państw Afryki, rejonu 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz państw 
Azji i Ameryki Łacińskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Projekt rezolucji
Ustęp 96

Projekt rezolucji Poprawka

96. zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia podejścia zintegrowanego i 
spójności w przypadku programów na 
rzecz rozwoju i programów pomocy 
humanitarnej dla państw Afryki, rejonu 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz państw 
Azji i Ameryki Łacińskiej;

96. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
zintegrowanego podejścia i spójności, w 
tym w zakresie struktury i uprawnień jej 
dyrekcji generalnych, zarówno pod 
względem polityki, jak i budżetu, w 
odniesieniu do programów na rzecz 
rozwoju i programów pomocy 
humanitarnej dla państw Afryki, rejonu 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz państw 
Azji i Ameryki Łacińskiej; wzywa do 
powierzenia Dyrekcji Generalnej 
ds. Rozwoju odpowiedzialności za wszelkie 
działania UE w zakresie współpracy na 
rzecz rozwoju, w tym za współpracę z
krajami rozwijającymi się spoza AKP, 
oraz do włączenia EuropeAid do Dyrekcji 
Generalnej ds. Rozwoju;

Or. en
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Poprawka 55
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 97

Projekt rezolucji Poprawka

97. zdecydowanie popiera skuteczne 
promowanie kwestii niehandlowych, 
takich jak przestrzeganie standardów 
ochrony środowiska, społecznych i 
bezpieczeństwa żywności poprzez 
realizację wspólnej polityki handlowej na 
szczeblach dwustronnym, wielostronnym i 
międzyregionalnym;

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Maria da Assunção Esteves

Projekt rezolucji
Ustęp 97a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

97a. zobowiązuje się do dostosowania 
swojej wewnętrznej struktury 
organizacyjnej, aby zoptymalizować i 
zracjonalizować wykonywanie nowych 
uprawnień przyznanym mu na mocy 
traktatu;

Or. pt
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