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Poprawka 1
Johannes Voggenhuber

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że traktat lizboński 
wspiera równowagę instytucjonalną Unii 
poprzez wzmocnienie podstawowych 
funkcji poszczególnych instytucji 
politycznych i przez to ich odpowiednich 
ról w ramach instytucjonalnych, w 
których współpraca między instytucjami 
jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu 
procesu integracyjnego Unii,

skreślony

Or. de

Poprawka 2
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że chociaż celem 
nowego traktatu jest uproszczenie i 
poprawa spójności prezydencji Rady 
Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, to 
jednak współistnienie odrębnej prezydencji 
Rady Europejskiej i Rady do Spraw 
Zagranicznych (oraz Eurogrupy) łącznie z 
dalszym stosowaniem systemu rotacyjnego 
przy prezydencjach innych składów rady,
może obniżyć funkcjonalność Unii,

E. mając na uwadze, że chociaż celem 
nowego traktatu jest uproszczenie i 
poprawa spójności prezydencji Rady 
Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, to 
jednak jest prawdopodobne, że 
współistnienie odrębnej prezydencji Rady 
Europejskiej i Rady do Spraw 
Zagranicznych (oraz Eurogrupy) łącznie z 
dalszym stosowaniem systemu rotacyjnego 
przy prezydencjach innych składów rady 
przynajmniej na początku skomplikuje 
funkcjonowanie Unii,

Or. el
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Poprawka 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wspieranie 
równego udziału kobiet i mężczyzn w 
procesie decyzyjnym stanowi uznany w 
skali międzynarodowej warunek wstępny 
demokracji oraz niezbędny krok w 
kierunku bardziej demokratycznej Unii,

Or. en

Poprawka 4
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wspieranie 
równego udziału kobiet i mężczyzn w 
procesie decyzyjnym stanowi uznany w 
skali międzynarodowej warunek wstępny 
demokracji oraz niezbędny krok w 
kierunku bardziej demokratycznej Unii,

Or. en

Poprawka 5
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że obecne 
siedmioletnie programowanie finansowe 
oznacza, iż może zajść sytuacja, w której 

J. mając na uwadze, że obecne 
siedmioletnie programowanie finansowe 
może oznaczać, iż zajdzie sytuacja, w 
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podczas swoich pełnych kadencji 
Parlament Europejski i Komisja nie będą 
mogły podejmować podstawowych 
politycznych decyzji finansowych w 
trakcie urzędowania, ponieważ ramy 
ustanowione przez ich poprzedników 
obowiązywały będą do końca ich kadencji,

której podczas swoich pełnych kadencji 
Parlament Europejski i Komisja nie będą 
mogły podejmować podstawowych 
politycznych decyzji finansowych w 
trakcie urzędowania, ponieważ ramy 
ustanowione przez ich poprzedników 
obowiązywały będą do końca ich kadencji,
jednak problem ten można rozwiązać, 
korzystając z oferowanej przez traktat z 
Lizbony możliwości programowania 
finansowego w okresie pięcioletnim, który 
mógłby pokrywać z kadencją Parlamentu i 
Komisji,

Or. el

Poprawka 6
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że traktat lizboński 
wprowadza nowe, kompleksowe podejście 
do działań zewnętrznych Unii –
aczkolwiek z zastosowaniem szczególnych 
mechanizmów podejmowania decyzji w 
sprawach związanych ze wspólną polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) –
jak również ustanawia funkcję łączącą role 
wysokiego przedstawiciela i 
wiceprzewodniczącego wspomaganą przez 
specjalne służby zewnętrzne, co stanowi 
kluczowy element oddający istotę nowego, 
zintegrowanego podejścia,

J. mając na uwadze, że traktat lizboński 
wprowadza nowe, kompleksowe podejście 
do działań zewnętrznych Unii –
aczkolwiek z zastosowaniem szczególnych 
mechanizmów podejmowania decyzji w 
sprawach związanych ze wspólną polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) –
jak również ustanawia funkcję łączącą role 
wiceprzewodniczącego Komisji 
(wysokiego przedstawiciela) wspomaganą 
przez specjalne służby zewnętrzne, co 
stanowi kluczowy element oddający istotę 
nowego, zintegrowanego podejścia,

(zmiana ta dotyczy całego tekstu)

Or. en
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Poprawka 7
Jean-Luc Dehaene

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w trakcie szczytu 
Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 
uzgodniono, iż w przypadku wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego przed końcem 
roku Rada skorzystałaby z przyznanej na 
mocy postanowień traktatu możliwości 
utrzymania składu Komisji w 
dotychczasowej formie, tj. obecności 
jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

L. mając na uwadze, że w trakcie szczytu 
Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 
2008 r. uzgodniono, iż w przypadku 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego przed 
końcem roku Rada skorzystałaby z 
przyznanej na mocy postanowień traktatu 
możliwości utrzymania składu Komisji w 
dotychczasowej formie, tj. obecności 
jednego komisarza z każdego państwa 
członkowskiego;

Or. nl

Poprawka 8
Johannes Voggenhuber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje innowacje 
instytucjonalne zawarte w traktacie 
lizbońskim, które stwarzają korzystne 
warunki dla nowej, wzmocnionej 
równowagi instytucjonalnej wewnątrz 
Unii, umożliwiając instytucjom 
skuteczniejsze, bardziej otwarte i 
demokratyczne funkcjonowanie oraz 
pozwalając jej osiągnąć lepsze rezultaty 
odpowiadające oczekiwaniom obywateli, 
jak również pełnić powierzoną rolę na 
arenie światowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje innowacje 
instytucjonalne zawarte w traktacie 
lizbońskim, umożliwiające instytucjom 
skuteczniejsze, bardziej otwarte i 
demokratyczne funkcjonowanie oraz 
pozwalające jej osiągnąć lepsze rezultaty 
odpowiadające oczekiwaniom obywateli, 
jak również pełnić powierzoną rolę na 
arenie światowej;

Or. de
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Poprawka 9
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przyznaje jednak, że w traktacie 
lizbońskim wciąż utrzymuje się typowy dla 
instytucji brak przejrzystości; postrzega 
jako ryzykowne, z instytucjonalnego 
punktu widzenia, wprowadzenie takich 
instytucjonalnych innowacji, jak np. stały 
przewodniczący Rady Europejskiej i 
wysoki przedstawiciel, bez wyraźnego 
określenia sposobu funkcjonowania tych 
innowacji oraz ich wpływu na stosunki 
między instytucjami; wyraża dlatego 
ubolewanie, iż konieczne są porozumienia 
międzyinstytucjonalne w sprawie kwestii, 
które powinny zostać wyjaśnione w 
samym traktacie lizbońskim;

Or. nl

Poprawka 10
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że przy mianowaniu należy 
przestrzegać zasadę równowagi płci; 
wszystkie trzy stanowiska –
przewodniczącego Rady Europejskiej, 
przewodniczącego Komisji i wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego –
nie mogą zostać obsadzone osobami tej 
samej płci, partii politycznej lub 
narodowości;

Or. en
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Poprawka 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że przy mianowaniu należy 
przestrzegać zasadę równowagi płci; 
wszystkie trzy stanowiska –
przewodniczącego Rady Europejskiej, 
przewodniczącego Komisji i wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego –
nie mogą zostać obsadzone osobami tej 
samej płci;

Or. en

Poprawka 12
Johannes Voggenhuber

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. w tym kontekście podkreśla ponadto 
zasadnicze znaczenie zachowania 
uprawnień kontrolnych posłów do 
Parlamentu Europejskiego poprzez prawo 
do wnoszenia zapytań do Rady i Komisji 
oraz przestrzegania terminów odpowiedzi 
na zadane pytania; oczekuje 
jednoznacznego uznania przez inne 
instytucje prawa do wnoszenia zapytań i 
wzywa Radę do włączenia tego prawa do 
jej Regulaminu;

Or. de
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Poprawka 13
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. utrzymuje, że Parlament Europejski 
powinien wprowadzać niezbędne reformy 
wewnętrzne w celu dostosowania swoich 
struktur, procedur i metod pracy do 
nowych kompetencji oraz zwiększonych 
wymagań programowania i współpracy 
międzyinstytucjonalnej wynikających z 
traktatu lizbońskiego; oczekuje z 
zainteresowaniem wyniku prac specjalnej 
grupy roboczej ds. reformy parlamentarnej 
i przypomina, że właściwa komisja 
parlamentarna pracuje obecnie nad reformą 
regulaminu w celu dostosowania go do 
założeń traktatu lizbońskiego1;

9. utrzymuje, że Parlament Europejski 
powinien wprowadzać niezbędne reformy 
wewnętrzne w celu dostosowania swoich 
struktur, procedur i metod pracy do 
nowych kompetencji oraz zwiększonych 
wymagań programowania i współpracy 
międzyinstytucjonalnej wynikających z 
traktatu lizbońskiego1; oczekuje z 
zainteresowaniem wyniku prac specjalnej 
grupy roboczej ds. reformy parlamentarnej 
i przypomina, że właściwa komisja 
parlamentarna pracuje obecnie nad reformą 
regulaminu w celu dostosowania go do 
założeń traktatu lizbońskiego2;

1Projekt sprawozdania Richarda Corbetta w sprawie 
zmian w Regulaminie Parlamentu w świetle 
wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. 
reformy parlamentarnej związanych z pracą na 
posiedzeniach plenarnych i sprawozdaniami z 
inicjatywy własnej (PE 400.716 v01-00).

1Projekt sprawozdania Jo Leinena w sprawie 
nowej roli i obowiązków Parlamentu przy 
wdrażaniu traktatu lizbońskiego (PE 407.780 v02-
00).

2Projekt sprawozdania Richarda Corbetta w sprawie 
zmian w Regulaminie Parlamentu w świetle 
wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. 
reformy parlamentarnej związanych z pracą na 
posiedzeniach plenarnych i sprawozdaniami z 
inicjatywy własnej (PE 400.716 v01-00).

Or. de

Poprawka 14
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – przypis

Projekt rezolucji Poprawka
1 Projekt sprawozdania Richarda Corbetta w 
sprawie zmian w Regulaminie Parlamentu w 
świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą 
ds. reformy parlamentarnej związanych z pracą na 
posiedzeniach plenarnych i sprawozdaniami z 

1 Projekt sprawozdania Richarda Corbetta w 
sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego (PE 405.935v03-00).
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inicjatywy własnej (PE 400.716 v01-00).

Or. en

Poprawka 15
Andrzej Wielowieyski

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla nową rolę Parlamentu 
Europejskiego, którą będzie odgrywał przy 
nadawaniu Komisji delegowanych 
uprawnień, a także jego nową rolę 
kontrolną w odniesieniu do aktów 
delegowanych i wykonawczych;

Or. en

Poprawka 16
Johannes Voggenhuber

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
traktat rozszerza na Parlament Europejski 
prawo inicjatywy w kwestii zmiany 
traktatów, uznaje prawo Parlamentu do 
udziału w konwencji oraz wymaga zgody 
Parlamentu w przypadku, kiedy Rada 
Europejska stwierdzi brak uzasadnienia dla 
zwołania konwencji; uważa, że takie 
założenia przemawiają za uznaniem, że 
Parlament Europejski ma prawo pełnego 
udziału w konferencji międzyrządowej na 
warunkach podobnych do Komisji; uważa, 
że jak wynika z doświadczenia dwóch 
poprzednich konferencji 
międzyrządowych, porozumienie 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
traktat rozszerza na Parlament Europejski 
prawo inicjatywy w kwestii zmiany 
traktatów, uznaje prawo Parlamentu do
udziału w konwencji oraz wymaga zgody 
Parlamentu w przypadku, kiedy Rada 
Europejska stwierdzi brak uzasadnienia dla 
zwołania konwencji; uważa, że takie 
założenia przemawiają za uznaniem, że 
Parlament Europejski ma prawo pełnego 
udziału w konferencji międzyrządowej na 
warunkach podobnych do Komisji; uważa, 
że jak wynika z doświadczenia dwóch 
poprzednich konferencji 
międzyrządowych, porozumienie 
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międzyinstytucjonalne mogłoby w 
przyszłości określić wytyczne dla 
organizowania tychże konferencji, 
zwłaszcza w związku z udziałem 
Parlamentu Europejskiego oraz kwestiami 
dotyczącymi przejrzystości;

międzyinstytucjonalne mogłoby w 
przyszłości określić wytyczne dla 
organizowania tychże konferencji, 
zwłaszcza w związku z udziałem 
Parlamentu Europejskiego oraz kwestiami 
dotyczącymi przejrzystości; uważa, że tego 
rodzaju porozumienie 
międzyinstytucjonalne powinno w każdym 
razie gwarantować bardziej pluralistyczne 
reprezentowanie Parlamentu 
Europejskiego niż dotychczas;

Or. de

Poprawka 17
Andrzej Wielowieyski

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyjmuje z zadowoleniem
zwiększoną rolę Parlamentu 
Europejskiego w kontroli agencji UE; 
niemniej jednak podkreśla potrzebę 
ustanowienia,  we współpracy z Radą w 
drodze porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, bardziej 
przejrzystych przepisów dotyczących 
sprawowania takiej kontroli;

Or. en

Poprawka 18
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przyjmuje do wiadomości uzgodnienia 
przejściowe odnoszące się do składu 
Parlamentu Europejskiego; przypomina, że 

11. przyjmuje do wiadomości uzgodnienia 
przejściowe odnoszące się do składu 
Parlamentu Europejskiego przedstawione
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w przypadku wdrożenia tego rodzaju 
uzgodnień w formie określonej w ramach 
konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej z 
dnia 11 i 12 grudnia konieczne jest 
otrzymanie zgody politycznej Parlamentu 
Europejskiego lub też, w przypadku 
podjęcia odnośnych kroków w kontekście 
prawnym tego wymagającym, 
przedłożenie Parlamentowi decyzji w celu 
otrzymania jego zgody;

w ramach konkluzji ze szczytu Rady 
Europejskiej z dnia 11-12 grudnia 2008 r. 
zwraca uwagę, że decyzja o utrzymaniu 
trzech dodatkowych miejsc dla Niemiec do 
2014 r. oznacza czasowe odstępstwo od 
postanowień traktatu lizbońskiego i tym 
samym będzie wymagać zmiany prawa 
pierwotnego przed jego wdrożeniem; 
uważa, że 18 posłom wybranym wstępnie 
w czerwcu 2009 r. należy umożliwić 
uczestniczenie w posiedzeniach 
Parlamentu Europejskiego w charakterze 
obserwatorów od daty wejścia w życie 
traktatu lizbońskiego;   uważa jednak, że 
powinni oni otrzymać jednocześnie i od 
ustalonej daty pełne uprawnienia, jak 
tylko zakończone zostaną wszystkie 
niezbędne krajowe procedury prawne; 
przypomina Radzie, że art. 14 ust. 2 TUE 
zmienionego traktatem lizbońskim 
przyznaje Parlamentowi Europejskiemu 
znaczące uprawnienia w zakresie 
inicjatywy i zgody w odniesieniu do jego 
składu, z czego zamierza w pełni 
korzystać; 

Or. en

Poprawka 19
Jean-Luc Dehaene

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przyjmuje do wiadomości uzgodnienia 
przejściowe odnoszące się do składu 
Parlamentu Europejskiego; przypomina, że 
w przypadku wdrożenia tego rodzaju 
uzgodnień w formie określonej w ramach 
konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej z 
dnia 11 i 12 grudnia konieczne jest 
otrzymanie zgody politycznej Parlamentu 
Europejskiego lub też, w przypadku 
podjęcia odnośnych kroków w kontekście 

11. przyjmuje do wiadomości uzgodnienia 
przejściowe odnoszące się do składu 
Parlamentu Europejskiego; przypomina, że 
w przypadku wdrożenia tego rodzaju 
uzgodnień w formie określonej w ramach 
konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej z 
dnia 11 i 12 grudnia 2008 r. konieczne jest 
otrzymanie zgody politycznej Parlamentu 
Europejskiego lub też, w przypadku 
podjęcia odnośnych kroków w kontekście 
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prawnym tego wymagającym, przedłożenie 
Parlamentowi decyzji w celu otrzymania 
jego zgody;

prawnym tego wymagającym, przedłożenie 
Parlamentowi decyzji w celu otrzymania 
jego zgody;

Or. nl

Poprawka 20
Andrzej Wielowieyski

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa również, że w świetle 
włączenia Rady Europejskiej do 
instytucjonalnej struktury UE zachodzi 
potrzeba bardziej wyraźnego określenia 
natury jej praw oraz obowiązków, w tym 
możliwej kontroli prawnej jej działań;

Or. en

Poprawka 21
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
stałej długoterminowej prezydencji Rady 
Europejskiej, co pomoże zapewnić większą 
ciągłość i spójność pracy tej instytucji, a 
przez to działań Unii;

16. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
stałej długoterminowej prezydencji Rady 
Europejskiej, co pomoże zapewnić większą 
ciągłość i spójność pracy tej instytucji, a 
przez to działań Unii; podkreśla, że 
mianowanie przewodniczącego Rady 
Europejskiej powinno nastąpić jak 
najszybciej po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego w celu zapewnienia 
równoległości kadencji nowo wybranego 
Parlamentu i okresu urzędowania nowej 
Komisji;
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Or. en

Poprawka 22
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
stałej długoterminowej prezydencji Rady 
Europejskiej, co pomoże zapewnić większą 
ciągłość i spójność pracy tej instytucji, a 
przez to działań Unii;

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
stałej długoterminowej prezydencji Rady 
Europejskiej, co pomoże zapewnić większą 
ciągłość, skuteczność i spójność pracy tej 
instytucji, a przez to działań Unii;

Or. el

Poprawka 23
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. przypomina państwom 
członkowskim, że wszystkie wyraziły zgodę 
na zmniejszenie znaczenia rotacyjnej 
prezydencji Rady, która w przyszłości nie 
będzie sprawowała już przewodnictwa w 
Radzie Europejskiej ani w Radzie do 
Spraw Zagranicznych;

Or. en

Poprawka 24
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina, że chociaż nowy traktat 
stanowi, iż Rada Europejska wspomagana 
jest przez Sekretariat Generalny Rady Unii 
Europejskiej, określone wydatki Rady 
Europejskiej powinny być 
wyszczególnione w odrębnej części 
budżetu i powinny obejmować specjalne 
środki przeznaczone dla 
przewodniczącego/ej Rady Europejskiej, 
który/a również musi być wspomagany/a 
na rozsądnych warunkach przez swój 
własny gabinet;

20. przypomina, że chociaż nowy traktat 
stanowi, iż Rada Europejska wspomagana 
jest przez Sekretariat Generalny Rady Unii 
Europejskiej, określone wydatki Rady 
Europejskiej powinny być 
wyszczególnione w odrębnej części 
budżetu i powinny obejmować specjalne 
środki przeznaczone dla 
przewodniczącego/ej Rady Europejskiej, 
który/a również musi być wspomagany/a 
na rozsądnych warunkach przez swój 
własny gabinet; zwraca uwagę, że 
dżentelmeńska umowa pomiędzy dwoma 
ramionami władzy legislacyjnej dotycząca 
ich uprawnień w odniesieniu do budżetu 
drugiej strony ma zastosowanie do 
Komisji Europejskiej, jednakże nie będzie 
już miała zastosowania odnośnie do Rady 
Europejskiej, ponieważ traktat wyraźnie 
zakazuje Radzie Europejskiej 
sprawowania funkcji legislacyjnej;

Or. en

Poprawka 25
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina, że chociaż nowy traktat 
stanowi, iż Rada Europejska wspomagana 
jest przez Sekretariat Generalny Rady Unii 
Europejskiej, określone wydatki Rady 
Europejskiej powinny być 
wyszczególnione w odrębnej części 
budżetu i powinny obejmować specjalne 
środki przeznaczone dla 
przewodniczącego/ej Rady Europejskiej, 
który/a również musi być wspomagany/a 
na rozsądnych warunkach przez swój 

20. przypomina, że chociaż nowy traktat 
stanowi, iż Rada Europejska wspomagana 
jest przez Sekretariat Generalny Rady Unii 
Europejskiej, określone wydatki Rady 
Europejskiej powinny być 
wyszczególnione w odrębnej części 
budżetu i powinny obejmować specjalne 
środki przeznaczone dla 
przewodniczącego/ej Rady Europejskiej, 
który/a musi być wspomagany/a na 
rozsądnych warunkach przez swój własny 
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własny gabinet; gabinet;

Or. de

Poprawka 26
Johannes Voggenhuber

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. obserwuje z zaniepokojeniem 
tendencję do przekształcania się Komisji w 
swego rodzaju „zleceniobiorcę” Rady; 
wzywa Radę do respektowania 
niezależności Komisji jako podstawowego 
elementu równowagi instytucjonalnej;

Or. de

Poprawka 27
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w tym kontekście uznaje za konieczne, 
aby głowy państw lub szefowie rządów byli 
aktywnie zaangażowani w prace Rady do 
Spraw Ogólnych, zwłaszcza premier lub 
głowa państwa członkowskiego 
sprawującego prezydencję Rady, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wydelegowanego ministra, w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania 
Rady do Spraw Ogólnych jako organu 
odpowiedzialnego za koordynację 
poszczególnych składów Rady oraz 
orzekania w kwestii priorytetów i 
rozstrzygania konfliktów, które obecnie w 
zbyt prosty sposób kierowane są do Rady 
Europejskiej;

25. w tym kontekście uznaje, że może być
konieczne, aby premier lub głowa państwa 
członkowskiego sprawującego prezydencję 
Rady, osobiście przewodniczył i zapewniał 
właściwe funkcjonowanie Rady do Spraw 
Ogólnych jako organu odpowiedzialnego 
za koordynację poszczególnych składów 
Rady oraz orzekanie w kwestii priorytetów 
i rozstrzygania konfliktów, które obecnie w 
zbyt prosty sposób kierowane są do Rady 
Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 28
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje, że istnieje ryzyko rozpadu 
koordynacji między poszczególnymi 
składami Rady wywołane nowym 
systemem prezydencji i aby go uniknąć, 
podkreśla znaczenie „nowych” stałych 18-
miesięcznych trojek (grupy trzech 
Prezydencji), które wspólnie dzieliły będą 
prezydencje poszczególnych składów Rady 
(z wyłączeniem Rady do Spraw 
Zagranicznych i Eurogrupy) i COREPER 
w celu zagwarantowania spójności, 
jednolitości i ciągłości pracy całej Rady 
oraz zapewnienia współpracy 
międzyinstytucjonalnej niezbędnej dla 
prawidłowego przebiegu procedur 
prawodawczych i budżetowych w 
decyzjach podejmowanych wspólnie z 
Parlamentem Europejskim;

25. uznaje istnienie poważnych problemów 
w zakresie koordynacji między 
poszczególnymi składami Rady wywołane 
nowym systemem prezydencji, i aby go 
uniknąć, podkreśla znaczenie „nowych” 
stałych 18-miesięcznych trojek (grupy 
trzech Prezydencji), które wspólnie dzieliły 
będą prezydencje poszczególnych składów 
Rady (z wyłączeniem Rady do Spraw 
Zagranicznych i Eurogrupy) i COREPER 
w celu zagwarantowania spójności, 
jednolitości i ciągłości pracy całej Rady 
oraz zapewnienia współpracy 
międzyinstytucjonalnej niezbędnej dla 
prawidłowego przebiegu procedur 
prawodawczych i budżetowych w 
decyzjach podejmowanych wspólnie z 
Parlamentem Europejskim;

Or. el

Poprawka 29
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. za kluczowe uważa rozwijanie przez 
trojki aktywnej i stałej współpracy w 
trakcie swojej wspólnej kadencji; 
podkreśla znaczenie wspólnych 
programów każdej 18-miesięcznej trojki 
dla funkcjonowania Unii, o czym szerzej 

27. za kluczowe uważa rozwijanie przez 
trojki aktywnej i stałej współpracy w 
trakcie swojej wspólnej kadencji; 
podkreśla znaczenie wspólnych 
programów każdej 18-miesięcznej trojki 
dla funkcjonowania Unii, o czym szerzej 
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mówi ustęp 51. niniejszej rezolucji; 
zachęca trojki do przedstawienia 
Parlamentowi swojego wspólnego 
programu na posiedzeniu plenarnym na 
początku wspólnej kadencji;

mówi ustęp 51. niniejszej rezolucji; 
zachęca trojki do przedstawienia 
Parlamentowi swojego wspólnego 
programu na posiedzeniu plenarnym na 
początku wspólnej kadencji; zwraca 
uwagę, że nowe uregulowania oznaczają, 
że program zespołu prezydencji powinien 
mieć charakter operacyjny i nie może 
kolidować z politycznym programem prac 
Unii, który musi być podporządkowany 
nowym demokratycznym procedurom (a 
tym bardziej nie może dawać trzem 
uczestniczącym rządom sposobności do 
kierowania się narodowym egoizmem);

Or. en

Poprawka 30
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. za kluczowe uważa rozwijanie przez 
trojki aktywnej i stałej współpracy w 
trakcie swojej wspólnej kadencji; 
podkreśla znaczenie wspólnych 
programów każdej 18-miesięcznej trojki 
dla funkcjonowania Unii, o czym szerzej 
mówi ustęp 51. niniejszej rezolucji; 
zachęca trojki do przedstawienia 
Parlamentowi swojego wspólnego 
programu na posiedzeniu plenarnym na 
początku wspólnej kadencji;

27. za kluczowe uważa rozwijanie przez 
trojki aktywnej i stałej współpracy w 
trakcie swojej wspólnej kadencji; 
podkreśla znaczenie wspólnych 
programów każdej 18-miesięcznej trojki 
dla funkcjonowania Unii, o czym szerzej 
mówi ustęp 51. niniejszej rezolucji; 
zachęca trojki do przedstawienia 
Parlamentowi swoich propozycji
harmonogramu obrad prawodawczych na 
posiedzeniu plenarnym na początku 
wspólnej kadencji;

Or. en
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Poprawka 31
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca również uwagę, że premier lub 
głowa państwa sprawującego prezydencję 
rotacyjną w Radzie powinien być
uprzywilejowanym partnerem Parlamentu 
Europejskiego w zakresie działań 
prezydencji; uważa, że powinien być on 
zachęcany do zwracania się do Parlamentu 
podczas posiedzeń plenarnych w celu 
przedstawienia programu działań 
prezydencji i przekazywania informacji na 
temat rozwoju i rezultatów osiągniętych 
podczas jego sześciomiesięcznej kadencji, 
jak również poddawania pod dyskusję 
wszelkich innych istotnych kwestii 
politycznych powstałych w trakcie 
sprawowania prezydencji;

29. zwraca również uwagę, że premier lub 
głowa państwa sprawującego prezydencję 
rotacyjną w Radzie powinien być 
uprzywilejowanym partnerem Parlamentu 
Europejskiego w zakresie działań 
prezydencji; uważa, że powinien być on 
zachęcany do zwracania się do komisji 
parlamentarnych, jak również poddawania 
pod dyskusję wszelkich innych istotnych 
kwestii politycznych powstałych w trakcie 
sprawowania prezydencji;

Or. en

Poprawka 32
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uważa jednak, że nie jest już 
wskazane, by rotacyjna prezydencja Rady 
przedstawiała Parlamentowi „program”, 
ponieważ będzie sprawować 
przewodnictwo innej części władzy 
ustawodawczej, która nie posiada funkcji 
wykonawczych;

Or. en
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Poprawka 33
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. zauważa, że obecny skład kolegium 
komisarzy nie odzwierciedla zasady 
równowagi płci; zwraca uwagę, że tylko 9 
z obecnie 27 komisarzy europejskich to 
kobiety; wzywa państwa członkowskie, aby 
przy mianowaniu swych komisarzy 
uwzględniały kandydatów zarówno płci 
męskiej, jak i żeńskiej;

Or. en

Poprawka 34
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego/ej Komisji przez 
Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej zmieni charakter jego/jej 
mianowania;

33. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego/ej Komisji przez 
Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej zasadniczo nie zmieni 
charakter jego/jej mianowania; podkreśla, 
że zgodnie z traktatem nicejskim, jak i z 
traktatem lizbońskim, Rada Europejska 
jest tą instytucją, która zajmuje się 
mianowaniem kandydatów; uważa 
dlatego, że wybór przewodniczącego 
Komisji przez Parlament Europejski 
stanowi przede wszystkim odczuwalną 
różnicę w porównaniu z obowiązującą 
procedurą; dlatego podkreśla, że wraz z 
traktatem lizbońskim nie pojawiła się 
istotna różnica w stosunkach pomiędzy 
Parlamentem i Komisją;

Or. nl
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Poprawka 35
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego/ej Komisji przez 
Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej zmieni charakter jego/jej 
mianowania;

33. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego/ej Komisji przez 
Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej, który powinien uwzględniać 
zasadę równowagi płci, zmieni charakter 
jego/jej mianowania;

Or. en

Poprawka 36
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego/ej Komisji przez 
Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej zmieni charakter jego/jej 
mianowania;

33. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego/ej Komisji przez 
Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej zwiększy polityczny charakter
jego/jej mianowania;

Or. el

Poprawka 37
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. proponuje, by przewodniczący/a Rady 
Europejskiej był upoważniany/a przez 

38. proponuje, by przewodniczący/a Rady 
Europejskiej był upoważniany/a przez 
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Radę Europejską (osobiście lub z 
delegacją) do przeprowadzania 
wspomnianych wyżej konsultacji, sugeruje 
również, że powinien/powinna on/ona 
konsultować się z przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego w celu 
zorganizowania niezbędnych spotkań z 
każdym z przywódców grup politycznych 
w Parlamencie Europejskim, którym 
ewentualnie towarzyszyliby przywódcy 
(lub delegacja) europejskich ugrupowań
politycznych, oraz że przewodniczący 
Rady Europejskiej powinien po wyżej 
wspomnianych spotkaniach przedstawiać 
sprawozdania Radzie Europejskiej;

Radę Europejską (osobiście lub z 
delegacją) do przeprowadzania 
wspomnianych wyżej konsultacji, sugeruje 
również, że powinien/powinna on/ona 
konsultować się z przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego w celu 
zorganizowania niezbędnych spotkań z 
każdym z przywódców grup politycznych 
w Parlamencie Europejskim, którym 
ewentualnie towarzyszyliby przywódcy 
(lub delegacja) europejskich partii
politycznych, oraz że przewodniczący 
Rady Europejskiej powinien po wyżej 
wspomnianych spotkaniach przedstawiać 
sprawozdania Radzie Europejskiej;

Or. en

Poprawka 38
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że, jak określono w Deklaracji 
6 załączonej do wyżej wspomnianego Aktu 
Końcowego, wybór osób wezwanych do 
objęcia funkcji przewodniczącego Rady 
Europejskiej, przewodniczącego Komisji 
oraz wysokiego przedstawiciela musi 
uwzględniać konieczność poszanowania 
zasady geograficznej i demograficznej 
różnorodności Unii oraz jej państw 
członkowskich;

39. uważa, że, jak określono w Deklaracji 
6 załączonej do wyżej wspomnianego Aktu 
Końcowego, wybór osób wezwanych do 
objęcia funkcji przewodniczącego Rady 
Europejskiej, przewodniczącego Komisji 
oraz wysokiego przedstawiciela musi 
przede wszystkim uwzględniać 
odpowiednie kwalifikacje kandydatów;
uważa ponadto, że musi on uwzględniać 
konieczność poszanowania zasady 
geograficznej i demograficznej 
różnorodności Unii oraz jej państw 
członkowskich;

Or. nl
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Poprawka 39
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa w tym kontekście, że najlepiej 
byłoby, aby proces nominacji odbywał się 
po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, tak, aby ich wyniki zostały 
uwzględnione, co z kolei odegra ważną
rolę w wyborze przewodniczącego/ej 
Komisji; zwraca uwagę na fakt, że jedynie 
po jego/jej wyborze możliwe będzie 
zapewnienie wymaganej równowagi;

41. uważa w tym kontekście, że proces 
nominacji powinien odbywać się po 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
tak aby ich wyniki zostały uwzględnione, 
co z kolei odegra zasadniczą rolę w 
wyborze przewodniczącego/ej Komisji; 
zwraca uwagę na fakt, że jedynie po 
jego/jej wyborze możliwe będzie 
zapewnienie wymaganej równowagi;

Or. el

Poprawka 40
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 42 – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– tydzień 5. i 6. po wyborach: kontakty 
pomiędzy kandydatem na 
przewodniczącego Komisji a grupami 
politycznymi; przedstawienie kandydata w 
Parlamencie Europejskim; głosowanie w 
Parlamencie Europejskim nad kandydatem 
na przewodniczącego Komisji;

– tydzień 5. i 6. po wyborach: kontakty 
pomiędzy kandydatem na 
przewodniczącego Komisji a grupami 
politycznymi; oświadczenia kandydata i 
przedstawienie jego/jej politycznych 
wytycznych Parlamentowi Europejskiemu; 
głosowanie w Parlamencie Europejskim 
nad kandydatem na przewodniczącego 
Komisji;

Or. en
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Poprawka 41
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 42 – tiret ósme

Projekt rezolucji Poprawka

– październik: Parlament Europejski 
głosuje nad całym kolegium (w tym nad 
wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym); 
Rada Europejska zatwierdza skład nowej 
Komisji; nowa Komisja przyjmuje swoje 
obowiązki;

– październik: przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu kolegium 
komisarzy i ich programu; głosowanie nad 
całym kolegium (w tym nad wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym); 
Rada Europejska zatwierdza skład nowej 
Komisji; nowa Komisja przyjmuje swoje 
obowiązki;

Or. en

Poprawka 42
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża przekonanie, że w przypadku 
wszczęcia przez Radę Europejską 
procedury desygnowania 
przewodniczącego Komisji bezzwłocznie
po wyborach europejskich w czerwcu 
20091 r. pod uwagę winna zostać wzięta 
konieczność zapewnienia wystarczającej 
ilości czasu na przeprowadzenie i 
nieformalne zakończenie procedury 
konsultacji w formie przewidzianej
traktatem lizbońskim; wyraża przekonanie, 
że przewodniczący Komisji, którego 
mianowanie może zostać zatwierdzone 
przez Parlament Europejski w ramach 
procedury przewidzianej traktatem 
nicejskim, mógłby w przypadku wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego zostać wybrany 

wyraża przekonanie, że w przypadku 
wszczęcia przez Radę Europejską 
procedury desygnowania 
przewodniczącego Komisji bezzwłocznie 
po wyborach europejskich w czerwcu 
20091 r. pod uwagę winna zostać wzięta 
konieczność zapewnienia wystarczającej 
ilości czasu na przeprowadzenie i 
nieformalne zakończenie procedury 
konsultacji politycznych z nowo 
wybranymi przedstawicielami grup 
politycznych, w formie przewidzianej 
traktatem lizbońskim; wyraża dlatego
przekonanie, że nowy przewodniczący 
Komisji powinien być mianowany przez 
Radę Europejską dopiero na początku 
lipca, po czym może zostać zatwierdzony

                                               
1 Deklaracja w sprawie mianowania członków nowego składu Komisji uzgodniona w dniach 11-12 grudnia 2008 
r.
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zgodnie z jego postanowieniami bez 
konieczności wznowienia całej procedury 
desygnacji;

przez Parlament Europejski zwykłą 
większością głosów w ramach postanowień
traktatu nicejskiego; 

Or. en

Poprawka 43
Jean-Luc Dehaene

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża przekonanie, że w przypadku 
wszczęcia przez Radę Europejską 
procedury desygnowania 
przewodniczącego Komisji bezzwłocznie 
po wyborach europejskich w czerwcu 
20091 r. pod uwagę winna zostać wzięta 
konieczność zapewnienia wystarczającej 
ilości czasu na przeprowadzenie i
nieformalne zakończenie procedury 
konsultacji w formie przewidzianej 
traktatem lizbońskim; wyraża przekonanie, 
że przewodniczący Komisji, którego 
mianowanie może zostać zatwierdzone 
przez Parlament Europejski w ramach 
procedury przewidzianej traktatem 
nicejskim, mógłby w przypadku wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego zostać wybrany 
zgodnie z jego postanowieniami bez 
konieczności wznowienia całej procedury 
desygnacji;

45. wyraża przekonanie, że w przypadku 
wszczęcia przez Radę Europejską 
procedury mianowania przewodniczącego 
Komisji bezzwłocznie po wyborach 
europejskich w czerwcu 20091 r. pod 
uwagę winna zostać wzięta konieczność 
zapewnienia wystarczającej ilości czasu na 
przeprowadzenie i nieformalne 
zakończenie procedury konsultacji w 
formie przewidzianej traktatem 
lizbońskim; wyraża przekonanie, że 
pozwoliłoby to na całkowite zachowanie 
istoty jego nowych uprawnień i że 
Parlament Europejski mógłby następnie 
przejść do zatwierdzenia mianowania 
przewodniczącego Komisji;

Or. en

                                               
1 Deklaracja w sprawie mianowania członków nowego składu Komisji uzgodniona w dniach 11-12 grudnia 2008 
r.
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Poprawka 44
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że niezależnie od przypadku 
procedura mianowania składu kolegium 
komisarzy powinna zostać wszczęta 
dopiero po upowszechnieniu wyników 
referendum przeprowadzonego w Irlandii; 
podkreśla, że instytucje jako takie byłyby 
w pełni świadome kontekstu prawnego 
związanego z warunkami wykonywania 
mandatu przez nowych członków Komisji i 
mogłyby w pełni uwzględnić odpowiedni 
zakres uprawnień proceduralnych oraz 
skład, strukturę i zakres kompetencji nowej 
Komisji; w przypadku pozytywnego 
wyniku referendum formalne 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
nowego kolegium komisarzy powinno 
mieć miejsce dopiero po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego oraz po dokonaniu 
wyboru przewodniczącego Komisji;

46. podkreśla, że niezależnie od przypadku 
procedura mianowania składu kolegium 
komisarzy powinna zostać wszczęta 
dopiero po upowszechnieniu wyników 
referendum przeprowadzonego w Irlandii; 
podkreśla, że instytucje jako takie byłyby 
w pełni świadome kontekstu prawnego 
związanego z warunkami wykonywania 
mandatu przez nowych członków Komisji i 
mogłyby w pełni uwzględnić odpowiedni 
zakres uprawnień proceduralnych oraz 
skład, strukturę i zakres kompetencji nowej 
Komisji; w przypadku pozytywnego 
wyniku referendum formalne 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
nowego kolegium komisarzy, w tym 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego/wysokiego 
przedstawiciela, powinno mieć miejsce 
dopiero po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego oraz po dokonaniu wyboru 
przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 45
Jean-Luc Dehaene

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że niezależnie od przypadku 
procedura mianowania składu kolegium 
komisarzy powinna zostać wszczęta 
dopiero po upowszechnieniu wyników 
referendum przeprowadzonego w Irlandii; 

46. podkreśla, że niezależnie od przypadku 
procedura mianowania składu kolegium 
komisarzy powinna zostać wszczęta 
dopiero po upowszechnieniu wyników 
referendum przeprowadzonego w Irlandii; 
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podkreśla, że instytucje jako takie byłyby 
w pełni świadome kontekstu prawnego 
związanego z warunkami wykonywania 
mandatu przez nowych członków Komisji i 
mogłyby w pełni uwzględnić odpowiedni 
zakres uprawnień proceduralnych oraz 
skład, strukturę i zakres kompetencji nowej 
Komisji; w przypadku pozytywnego 
wyniku referendum formalne 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
nowego kolegium komisarzy powinno 
mieć miejsce dopiero po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego oraz po dokonaniu 
wyboru przewodniczącego Komisji;

podkreśla, że instytucje jako takie byłyby 
w pełni świadome kontekstu prawnego 
związanego z warunkami wykonywania 
mandatu przez nowych członków Komisji i 
mogłyby w pełni uwzględnić odpowiedni 
zakres uprawnień proceduralnych oraz 
skład, strukturę i zakres kompetencji nowej 
Komisji; w przypadku pozytywnego 
wyniku referendum formalne 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
nowego kolegium komisarzy powinno 
mieć miejsce dopiero po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego oraz po dokonaniu 
wyboru przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 46
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. wyraża przekonanie, że przejście na 
wspomniany system pięcioletniego 
finansowego i politycznego 
programowania wymagać będzie 
przedłużenia bieżących ram finansowych 
zawartych w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami* do końca 2015 r., 
podczas gdy kolejne porozumienie wejdzie 
w życie na początku 2016 r.;

50. wyraża przekonanie, że przejście na 
wspomniany system pięcioletniego 
finansowego i politycznego 
programowania wymagać będzie 
przedłużenia bieżących ram finansowych 
zawartych w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1 do końca 2016 r., 
podczas gdy kolejne porozumienie wejdzie 
w życie na początku 2017 r.2;

Or. el
                                               
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz. U. C 139, 14.6.2006, s. 1). 
Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 37/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2008 r. (Dz.U. L 128, 16.5.2008, s. 8.)
2 Zgodnie ze sprawozdaniem R. Bögego w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-
2013 (INI/2008/2055) i ze sprawozdaniem C. Guy-Quint w sprawie aspektów finansowych traktatu z Lizbony 
(INI/2008/2054).
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Poprawka 47
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 51 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– Rada do Spraw Ogólnych w 
porozumieniu z Parlamentem Europejskim 
powinna przyjąć programowanie 
operacyjne dotyczące działań każdej grupy 
składającej się z trzech prezydencji na 
okres ich pełnej 18 miesięcznej kadencji, 
co posłuży jako ramy dla indywidualnego 
programu operacyjnego każdej 
prezydencji w ciągu sześciu miesięcy jej 
działań;

– Rada do Spraw Ogólnych w 
porozumieniu z Parlamentem Europejskim 
powinna przyjąć harmonogram operacyjny
dotyczące działań każdej grupy składającej 
się z trzech prezydencji na okres ich pełnej 
18 miesięcznej kadencji, co posłuży jako 
ramy dla indywidualnego harmonogramu
operacyjnego każdej prezydencji w ciągu 
sześciu miesięcy jej działań;

Or. en

Poprawka 48
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 51 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– Parlament Europejski prowadzi 
konsultacje z innymi instytucjami Unii 
Europejskiej w celu osiągnięcia 
porozumienia co do zakresu i stopnia 
informowania Parlamentu na jego 
posiedzeniach plenarnych o 
poszczególnych programach;

Or. nl
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Poprawka 49
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. podkreśla wagę nowego wymiaru, jaki 
dzięki traktatowi lizbońskiemu zyskują
działania zewnętrzne Unii jako całości, 
włączając w nie WPZiB, który wraz z 
osobowością prawną Unii oraz istotnymi 
dla tego obszaru instytucjonalnymi 
innowacjami (zwłaszcza powołanie 
sprawującego wiele funkcji urzędu 
wysokiego przedstawiciela oraz 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych) mógłby być decydującym 
czynnikiem w zakresie spójności i 
skuteczności działań Unii w tym obszarze 
oraz mógłby zwiększyć jej przejrzystość na 
arenie światowej;

52. podkreśla niepewność nowego 
wymiaru, jaki wraz z traktatem lizbońskim  
wnoszony jest w działania zewnętrzne Unii 
jako całości, włączając w nie WPZiB, 
który, wraz z osobowością prawną Unii 
oraz istotnymi dla tego obszaru 
instytucjonalnymi innowacjami (zwłaszcza 
powołanie sprawującego wiele funkcji 
urzędu wysokiego przedstawiciela oraz 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych), ma na celu zapewnienie 
spójności zewnętrznych działań Unii;
zauważa, że skuteczność tych działań 
zewnętrznych będzie w dużej mierze 
zależała od osób mianowanych na te 
urzędy i że stanowi to zbyt niepewną 
podstawę, by już teraz wyrażać aprobatę 
na te innowacje;

Or. nl

Poprawka 50
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. podkreśla wagę nowego wymiaru, jaki 
dzięki traktatowi lizbońskiemu zyskują 
działania zewnętrzne Unii jako całości, 
włączając w nie WPZiB, który wraz z 
osobowością prawną Unii oraz istotnymi 
dla tego obszaru instytucjonalnymi 
innowacjami (zwłaszcza powołanie 
sprawującego wiele funkcji urzędu 
wysokiego przedstawiciela oraz 

52. podkreśla wagę nowego wymiaru, jaki 
dzięki traktatowi lizbońskiemu zyskują 
działania zewnętrzne Unii jako całość, w 
tym WPZiB, co wraz z osobowością 
prawną Unii oraz istotnymi dla tego 
obszaru innowacjami instytucjonalnymi
(zwłaszcza powołanie sprawującego wiele 
funkcji urzędu wysokiego przedstawiciela 
oraz Europejskiej Służby Działań 
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Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych) mógłby być decydującym 
czynnikiem w zakresie spójności i 
skuteczności działań Unii w tym obszarze 
oraz mógłby zwiększyć jej przejrzystość na 
arenie światowej;

Zewnętrznych) mogłoby być decydującym 
czynnikiem w zakresie spójności i 
skuteczności działań Unii w tym obszarze 
oraz mogołby w istotny sposób zwiększyć 
jej przejrzystość na arenie światowej;

Or. el

Poprawka 51
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. wyraża przekonanie, że utworzenie 
stanowiska sprawującego wiele funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego jest 
podstawowym krokiem w celu 
zapewnienia spójności oraz przejrzystości 
wszystkich zewnętrznych działań Unii;

54. wyraża przekonanie, że utworzenie 
stanowiska sprawującego wiele funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego nie 
stanowi automatycznie gwarancji lepszej
przejrzystości wszystkich zewnętrznych 
działań Unii; jest przede wszystkim 
zaniepokojony tlącym się sporem 
kompetencyjnym pomiędzy Radą 
Europejską, Radą ds. Stosunków 
Zewnętrznych i Komisją; zauważa, że 
Parlament Europejski przyczynia się do 
tego tlącego się sporu poprzez wielokrotne 
oświadczenia, że za politykę zewnętrzną 
Unii musi być odpowiedzialna głównie 
Komisja; wyraża przekonanie, że to 
stanowisko Parlamentu będzie wywierać 
znaczną presję na wysokiego 
przedstawiciela;

Or. nl

Poprawka 52
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 54
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Projekt rezolucji Poprawka

54. wyraża przekonanie, że utworzenie 
stanowiska sprawującego wiele funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego jest 
podstawowym krokiem w celu 
zapewnienia spójności oraz przejrzystości 
wszystkich zewnętrznych działań Unii;

54. wyraża przekonanie, że utworzenie 
stanowiska sprawującego wiele funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego jest 
podstawowym krokiem w celu 
zapewnienia spójności oraz przejrzystości 
wszystkich zewnętrznych działań Unii; 
przy mianowaniu wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
powinno się również uwzględnić 
różnorodność Unii;

Or. en

Poprawka 53
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. wyraża przekonanie, że utworzenie 
stanowiska sprawującego wiele funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego jest 
podstawowym krokiem w celu 
zapewnienia spójności oraz przejrzystości 
wszystkich zewnętrznych działań Unii;

54. wyraża przekonanie, że utworzenie 
stanowiska sprawującego wiele funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego jest 
podstawowym krokiem w celu 
zapewnienia spójności, skuteczności oraz 
przejrzystości wszystkich zewnętrznych 
działań Unii;

Or. el

Poprawka 54
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 56
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Projekt rezolucji Poprawka

56. podkreśla, że Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych będzie odgrywać 
podstawową rolę we wspieraniu działań 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
oraz będzie stanowić niezbędny element, 
od którego zależało będzie powodzenie 
nowego zintegrowanego podejścia w 
zakresie działań zewnętrznych Unii; 
podkreśla, że utworzenie nowej służby 
będzie wymagać formalnego wniosku 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego, co 
będzie możliwe jedynie po objęciu
odnośnych obowiązków, który będzie mógł 
zostać przyjęty przez Radę wyłącznie po 
jego zatwierdzeniu przez Komisję oraz po 
uzyskaniu opinii Parlamentu 
Europejskiego; deklaruje zamiar pełnego 
wykorzystywania uprawnień w zakresie 
budżetu w odniesieniu do tworzenia 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych; 

podkreśla, że Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych może odgrywać 
podstawową rolę we wspieraniu działań 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
oraz może stanowić niezbędny element, od 
którego zależało będzie powodzenie 
nowego zintegrowanego podejścia w 
zakresie działań zewnętrznych Unii; 
wyraża jednak zaniepokojenie z powodu 
faktu, że w traktacie pojawia się tylko 
niewiele pewnych przesłanek dotyczących 
zadań i składu tej służby; wzywa 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego, 
który zostanie mianowany, aby nie 
wykorzystywał Służby Działań 
Zewnętrznych jako substytutu ambasad 
krajowych w państwach trzecich;
deklaruje zamiar pełnego wykorzystywania 
uprawnień w zakresie budżetu w 
odniesieniu do tworzenia Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych; 

Or. nl

Poprawka 55
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla, że zadania wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego są 
niezwykle uciążliwe oraz będą wymagać 
szczególnej koordynacji z pozostałymi 
instytucjami, zwłaszcza z 
przewodniczącymi Komisji, wobec którego 
będzie on/ona politycznie 
odpowiedzialny/odpowiedzialna w 
zakresie stosunków zewnętrznych 

57. podkreśla, że zadania wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego są 
niezwykle uciążliwe oraz będą wymagać 
szczególnej koordynacji z pozostałymi 
instytucjami, zwłaszcza z 
przewodniczącymi Komisji, wobec którego 
będzie on/ona politycznie 
odpowiedzialny/odpowiedzialna w 
zakresie stosunków zewnętrznych 
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podlegających kompetencjom Komisji, 
zmieniającej się prezydencji Rady oraz 
przewodniczącego Rady Europejskiej;

podlegających kompetencjom Komisji, ze
zmieniającą się prezydencją Rady oraz z 
przewodniczącym Rady Europejskiej;

Or. en

Poprawka 56
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla, że osiągnięcie celów, które 
doprowadziły do utworzenia funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
będzie w dużej mierze zależeć od istnienia 
politycznego zaufania pomiędzy 
przewodniczącym Komisji a wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym 
oraz od umiejętności owocnej współpracy 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego z 
przewodniczącym Rady Europejskiej, ze 
zmieniającą się prezydencją Rady oraz 
innymi odpowiedzialnymi komisarzami, 
którą on/ona koordynuje z wykorzystaniem
szczególnych kompetencji odnoszących się 
do stosunków zewnętrznych Unii;

58. podkreśla, że osiągnięcie celów, które 
doprowadziły do utworzenia funkcji 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego,
będzie w dużej mierze zależeć od istnienia 
politycznego zaufania pomiędzy 
przewodniczącym Komisji a wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym 
oraz od umiejętności owocnej współpracy 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego z 
przewodniczącym Rady Europejskiej, ze 
zmieniającą się prezydencją Rady oraz 
pozostałymi komisarzami 
odpowiedzialnymi – pod jego/jej 
kierownictwem – za wykonywanie
szczególnych kompetencji odnoszących się 
do stosunków zewnętrznych Unii; w 
związku z tym nalega, by przy wyborze 
osób mających zajmować stanowiska 
przewodniczącego Komisji i wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
uwzględniono szczególnie kryterium 
możliwości współpracy i wytworzenia 
więzi osobistego i politycznego zaufania 
między tymi dwiema osobami;

Or. el
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Poprawka 57
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa Komisję i wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego do 
pełnego wykorzystania możliwości 
przedstawienia wspólnych inicjatyw w 
zakresie stosunków zagranicznych w celu 
wzmocnienia spójności różnych obszarów 
działań Unii w sferze zewnętrznej oraz 
zwiększenia prawdopodobieństwa 
przyjęcia tych inicjatyw przez Radę w 
związku z WPZiB;

59. wzywa Komisję i wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego do 
pełnego wykorzystania możliwości 
przedstawienia wspólnych inicjatyw w 
zakresie stosunków zagranicznych w celu 
wzmocnienia spójności różnych obszarów 
działań Unii w sferze zewnętrznej oraz 
zwiększenia prawdopodobieństwa 
przyjęcia tych inicjatyw przez Radę w 
związku z WPZiB; w związku z tym 
podkreśla potrzebę kontroli 
parlamentarnej działań w zakresie polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

Or. de

Poprawka 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 60 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– wysoki przedstawiciel/przewodniczący 
powinien zaproponować nominację 
specjalnych przedstawicieli, posiadających 
wyraźny mandat określony zgodnie z art. 
33 Traktatu o Unii Europejskiej, aby 
pomagali mu/jej w poszczególnych 
obszarach jego/jej kompetencji w zakresie 
WPZiB (wspomniani wyżej specjalni 
przedstawiciele nominowani przez Radę 
powinni być również wysłuchiwani przez 
Parlament Europejski oraz powinni 
regularnie informować Parlamentu 
Europejski o swoich działaniach);

– wysoki przedstawiciel/przewodniczący 
powinien zaproponować nominację 
specjalnych przedstawicieli, z 
uwzględnieniem równego udziału kobiet i 
mężczyzn, posiadających wyraźny mandat 
określony zgodnie z art. 33 Traktatu o Unii 
Europejskiej, aby pomagali mu/jej w 
poszczególnych obszarach jego/jej 
kompetencji w zakresie WPZiB 
(wspomniani wyżej specjalni 
przedstawiciele nominowani przez Radę 
powinni być również wysłuchiwani przez 
Parlament Europejski oraz powinni 
regularnie informować Parlamentu 
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Europejski o swoich działaniach);

Or. en

Poprawka 59
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 60 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– wysoki przedstawiciel/przewodniczący 
powinien zaproponować nominację 
specjalnych przedstawicieli, posiadających 
wyraźny mandat określony zgodnie z art. 
33 Traktatu o Unii Europejskiej, aby 
pomagali mu/jej w poszczególnych 
obszarach jego/jej kompetencji w zakresie 
WPZiB (wspomniani wyżej specjalni 
przedstawiciele nominowani przez Radę 
powinni być również wysłuchiwani przez 
Parlament Europejski oraz powinni 
regularnie informować Parlamentu 
Europejski o swoich działaniach);

– wysoki przedstawiciel/przewodniczący 
powinien zaproponować nominację 
specjalnych przedstawicieli, z 
uwzględnieniem równego udziału kobiet i 
mężczyzn, posiadających wyraźny mandat 
określony zgodnie z art. 33 Traktatu o Unii 
Europejskiej, aby pomagali mu/jej w 
poszczególnych obszarach jego/jej 
kompetencji w zakresie WPZiB 
(wspomniani wyżej specjalni 
przedstawiciele nominowani przez Radę 
powinni być również wysłuchiwani przez 
Parlament Europejski oraz powinni 
regularnie informować Parlamentu 
Europejski o swoich działaniach);

Or. en

Poprawka 60
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 60 – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– za każdym razem, kiedy nie może on/ona 
uczestniczyć w międzynarodowych 
spotkaniach lub wydarzeniach na szczeblu 
ministerialnym w zakresie WPZiB, 
powinien/powinna on/ona być 
zastępowany/zastępowana zgodnie ze 

– za każdym razem, kiedy nie może on/ona 
uczestniczyć w międzynarodowych 
spotkaniach lub wydarzeniach na szczeblu 
ministerialnym w zakresie WPZiB, 
powinien/powinna on/ona być 
zastępowany/zastępowana zgodnie ze 



PE420.191v01-00 36/38 AM\769560PL.doc

PL

swoim życzeniem przez ministra spraw 
zagranicznych państwa sprawującego w 
danym czasie prezydencję lub przez 
specjalnego przedstawiciela, jeśli 
spotkanie/wydarzenie dotyczy kwestii, 
jakie obejmuje odnośny mandat;

swoim życzeniem przez ministra spraw 
zagranicznych państwa sprawującego w 
danym czasie prezydencję, albo przez 
innego komisarza lub przez specjalnego 
przedstawiciela, jeśli spotkanie/wydarzenie 
dotyczy kwestii, jakie obejmuje odnośny 
mandat;

Or. en

Poprawka 61
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 61a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. stwierdza, że wyżej wymienione 
wytyczne mogą pomóc w określeniu 
podziału zadań pomiędzy 
przewodniczącym Rady Europejskiej, 
przewodniczącym Komisji i wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym; 
przypomina, że funkcja łącząca role 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
niesie ze sobą ryzyko, że osoba sprawująca 
tę funkcję będzie działała przede 
wszystkim jako negocjator, lecz będzie 
odgrywała tylko drugorzędną rolę na 
szczeblu politycznym w stosunku do 
przewodniczącego Rady Europejskiej i 
przewodniczącego Komisji; wyraża 
zaniepokojenie, że wysoki 
przedstawiciel/wiceprzewodniczący będzie 
skonfrontowany w większym stopniu z 
problemami, których doświadczył obecny 
wysoki przedstawiciel; zauważa, że Unia 
Europejska ponownie postanowiła 
zamaskować brak prawdziwej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
poprzez tworzenie nowych stanowisk;

Or. nl
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Poprawka 62
Richard Corbett

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wyraża przekonanie, że w niektórych 
szczególnych sytuacjach nie można 
wykluczyć, że przewodniczący/a Rady, a w 
szczególności przewodniczący/a Rady do 
Spraw Ogólnych (zwłaszcza premier 
państwa członkowskiego sprawującego 
prezydencję), ale także przewodniczący/a 
danego sektorowego składu Rady, może
zostać wezwany do skorzystania z 
reprezentowania Unii w stosunkach 
zewnętrznych, w porozumieniu z 
przewodniczącym Rady Europejskiej oraz 
wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym;

62. wyraża przekonanie, że nie będzie już 
wskazane, by przewodniczący/a Rady do 
Spraw Ogólnych (zwłaszcza premier 
państwa członkowskiego sprawującego 
prezydencję), lub przewodniczący/a 
danego sektorowego składu Rady, został
wezwany do skorzystania z 
reprezentowania Unii w stosunkach 
zewnętrznych; 

Or. en

Poprawka 63
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla znaczenie koordynacji oraz 
współpracy pomiędzy wszystkimi stronami 
odpowiedzialnymi za różne zadania 
związane z reprezentowaniem Unii w 
stosunkach zewnętrznych, tak, aby 
zapewnić spójność i przejrzystość Unii w 
kwestii spraw zagranicznych;

63. podkreśla znaczenie koordynacji oraz 
współpracy pomiędzy wszystkimi stronami
odpowiedzialnymi za różne zadania 
związane z reprezentowaniem Unii w 
stosunkach zewnętrznych, tak, aby 
uniknąć sporów kompetencyjnych i 
zapewnić spójność i przejrzystość Unii w 
kwestii spraw zagranicznych;

Or. de
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