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Poprawka 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając traktat z Lizbony, w 
szczególności art. 1 pkt 12,

Or. de

Poprawka 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Protokół w sprawie roli 
parlamentów państw członkowskich w 
Unii Europejskiej, załączony do traktatu 
lizbońskiego, a w szczególności jego art. 9,

uwzględniając dołączony do traktatu z 
Lizbony Protokół w sprawie roli 
parlamentów państw członkowskich w 
Unii Europejskiej, a w szczególności jego 
art. 9,

Or. de

Poprawka 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Protokół w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, załączony do traktatu 
lizbońskiego,

– uwzględniając dołączony do traktatu z 
Lizbony Protokół w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności,
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Or. de

Poprawka 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obywatele są w
pełni reprezentowani przez Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe, które
odpowiedzialne są za różne dziedziny; 
niezbędny proces parlamentaryzacji Unii 
musi zatem opierać się na dwóch filarach: 
z jednej strony na rozszerzeniu uprawnień 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu 
do wszystkich decyzji podejmowanych 
przez Unię, a z drugiej strony na 
wzmocnieniu uprawnień parlamentów 
krajowych odnośnie do ich rządów,

B. mając na uwadze, że na szczeblu Unii
obywatele reprezentowani są bezpośrednio
w Parlamencie Europejskim, a państwa 
członkowskie w Radzie przez swoje rządy, 
które z kolei w sposób demokratyczny 
odpowiadają przed swoimi parlamentami 
krajowymi (zob. art. 12 Traktatu o UE w 
brzmieniu traktatu z Lizbony); niezbędny 
proces parlamentaryzacji Unii musi zatem 
opierać się na dwóch filarach: z jednej 
strony na rozszerzeniu uprawnień 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu 
do wszystkich decyzji podejmowanych 
przez Unię, a z drugiej strony na 
wzmocnieniu uprawnień parlamentów 
krajowych odnośnie do ich rządów,

Or. de

Poprawka 5
Johannes Voggenhuber

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obywatele są w 
pełni reprezentowani przez Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe, które 
odpowiedzialne są za różne dziedziny; 
niezbędny proces parlamentaryzacji Unii 
musi zatem opierać się na dwóch filarach: 
z jednej strony na rozszerzeniu uprawnień 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu 

B. mając na uwadze, że obywatele są w 
pełni reprezentowani przez Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe, które 
odpowiedzialne są za różne dziedziny; 
niezbędny proces parlamentaryzacji Unii 
musi zatem opierać się na dwóch filarach: 
z jednej strony na rozszerzeniu uprawnień 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu 
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do wszystkich decyzji podejmowanych 
przez Unię, a z drugiej strony na 
wzmocnieniu uprawnień parlamentów 
krajowych odnośnie do ich rządów,

do wszystkich decyzji podejmowanych 
przez Unię, a z drugiej strony na 
wzmocnieniu kontroli i procedury 
współdecyzji parlamentów krajowych 
odnośnie do ich rządów,

Or. de

Poprawka 6
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że posiedzenia 
Konferencji Parlamentów poświęcone 
określonym tematom w ramach okresu 
refleksji spełniły oczekiwania i dlatego
można by skorzystać z tego instrumentu
w przypadku zwołania nowego konwentu 
lub podobnych okazji,

D. mając na uwadze, że posiedzenia 
Konferencji Parlamentów poświęcone 
określonym tematom w ramach okresu 
refleksji spełniły oczekiwania i dlatego w 
miarę potrzeby należy korzystać z tego 
instrumentu również w przyszłości,

Or. en

Poprawka 7
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nowe uprawnienia
przyznane parlamentom krajowym 
w ramach traktatu lizbońskiego, 
w szczególności odnoszące się do zasady 
pomocniczości, stanowią dla nich zachętę 
do zaangażowania się na wczesnym etapie 
w proces tworzenia polityki na szczeblu 
Unii,

G. mając na uwadze, że nowe kompetencje
przyznane parlamentom krajowym 
w ramach traktatu lizbońskiego, 
w szczególności odnoszące się do zasady 
pomocniczości, stanowią dla nich zachętę 
do zaangażowania się na wczesnym etapie 
w proces tworzenia polityki na szczeblu 
Unii,

Or. en
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Poprawka 8
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nowe uprawnienia
przyznane parlamentom krajowym 
w ramach traktatu lizbońskiego, 
w szczególności odnoszące się do zasady 
pomocniczości, stanowią dla nich zachętę 
do zaangażowania się na wczesnym etapie 
w proces tworzenia polityki na szczeblu 
Unii,

G. mając na uwadze, że nowe kompetencje
przyznane parlamentom krajowym 
w ramach traktatu lizbońskiego, 
w szczególności odnoszące się do zasady 
pomocniczości, stanowią dla nich zachętę 
do zaangażowania się na wczesnym etapie 
w proces tworzenia polityki na szczeblu 
Unii,

Or. en

Poprawka 9
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nowe uprawnienia 
przyznane parlamentom krajowym w 
ramach traktatu lizbońskiego, w 
szczególności odnoszące się do zasady 
pomocniczości, stanowią dla nich zachętę 
do zaangażowania się na wczesnym etapie 
w proces tworzenia polityki na szczeblu 
Unii,

G. mając na uwadze, że nowe uprawnienia 
przyznane parlamentom krajowym w 
ramach traktatu lizbońskiego, w 
szczególności odnoszące się do zasady 
pomocniczości, stanowią dla nich zachętę 
do aktywnego zaangażowania się na 
wczesnym etapie w proces tworzenia 
polityki na szczeblu Unii,

Or. el

Poprawka 10
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że podstawowym 
zadaniem i zasadniczą funkcją Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych 
jest uczestnictwo w procesie 
podejmowania decyzji legislacyjnych oraz 
nadzorowanie decyzji politycznych, 
odpowiednio na szczeblu krajowym i 
europejskim; mając na uwadze, że nie 
oznacza to, iż bliska współpraca dla 
powszechnej korzyści jest zbędna, w 
szczególności w odniesieniu do 
transpozycji prawa Unii do prawa 
krajowego,

I. mając na uwadze, że podstawowym 
zadaniem i zasadniczą funkcją Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych 
jest uczestnictwo w procesie 
podejmowania decyzji legislacyjnych oraz 
nadzorowanie decyzji politycznych, 
odpowiednio na szczeblu krajowym i 
europejskim; mając na uwadze, że sprawia
to, iż bliska współpraca dla europejskiego 
interesu publicznego jest niezbędna, w 
szczególności w odniesieniu do 
prawidłowej transpozycji prawa Unii do 
prawa krajowego,

Or. el

Poprawka 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
uprawnienia parlamentów krajowych 
zawarte w traktacie lizbońskim, będącym 
„traktatem parlamentów”, które to 
uprawnienia zwiększają rolę odgrywaną 
przez parlamenty krajowe w procesach 
politycznych Unii Europejskiej; jest 
zdania, że uprawnienia te można podzielić 
na trzy kategorie:

1. z zadowoleniem przyjmuje nowe
funkcje i uprawnienia parlamentów 
krajowych zawarte w traktacie lizbońskim, 
będącym „traktatem parlamentów”, które 
zwiększają rolę odgrywaną przez 
parlamenty krajowe w procesach 
politycznych Unii Europejskiej; jest 
zdania, że ich zakres można podzielić na 
trzy kategorie:

Prawo do bycia informowanym o: uzyskiwanie informacji o:
– ocenie polityk realizowanych w obszarze 
wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości;

– ocenie polityk realizowanych w obszarze 
wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości;

– pracach Stałego Komitetu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

– pracach Stałego Komitetu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

– wnioskach dotyczących zmian traktatów; – wnioskach dotyczących zmian traktatów;
– wnioskach o członkostwo w Unii; – wnioskach o członkostwo w Unii;
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– uproszczonych zmianach traktatu (z 
sześciomiesięcznym wyprzedzeniem);

– uproszczonych zmianach traktatu (z 
sześciomiesięcznym wyprzedzeniem);

– wnioskach dotyczących środków 
uzupełniających traktat;

– wnioskach dotyczących środków 
uzupełniających traktat;

Prawo do aktywnego uczestnictwa: aktywne uczestnictwo:
– we właściwym funkcjonowaniu Unii
(przepis ochronny);

– we właściwym funkcjonowaniu Unii
(przepis ochronny);

– w nadzorze nad Europolem i Eurojustem 
wraz z Parlamentem Europejskim;

– w nadzorze nad Europolem i Eurojustem 
wraz z Parlamentem Europejskim;

– w konwencjach dotyczących zmian 
traktatu;

– w konwencjach dotyczących zmian 
traktatu;

Prawo do sprzeciwu wobec: sprzeciw wobec:

– przepisów prawnych sprzecznych z 
zasadą pomocniczości, za pomocą 
procedur „żółtej kartki” i „pomarańczowej 
kartki”;

– przepisów prawnych sprzecznych z 
zasadą pomocniczości, za pomocą 
procedur „żółtej kartki” i „pomarańczowej 
kartki”;

– zmian traktatu w procedurze 
uproszczonej;

– zmian traktatu w procedurze 
uproszczonej;

– środków współpracy sądowniczej w 
sprawach cywilnych (prawo rodzinne);

– środków współpracy sądowniczej w 
sprawach cywilnych (prawo rodzinne);

– naruszenia zasady pomocniczości 
poprzez wniesienie sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości (jeżeli zezwala na to 
prawo krajowe);

– naruszenia zasady pomocniczości 
poprzez wniesienie sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości (jeżeli zezwala na to 
prawo krajowe);

Or. de

Poprawka 12
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich 
latach jego stosunki z parlamentami 
krajowymi rozwijały się korzystnie, w 
szczególności poprzez następujące formy 
wspólnych działań: 

2. z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich 
latach jego stosunki z parlamentami 
krajowymi rozwijały się dość korzystnie, 
choć w niewystarczającym jeszcze 
zakresie, w szczególności poprzez 
następujące formy wspólnych działań:
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Or. el

Poprawka 13
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich 
latach jego stosunki z parlamentami 
krajowymi rozwijały się korzystnie, w 
szczególności poprzez następujące formy 
wspólnych działań:

2. z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich 
latach jego stosunki z parlamentami 
krajowymi i ich członkami rozwijały się 
korzystnie, w szczególności poprzez 
następujące formy wspólnych
działań:

Or. de

Poprawka 14
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret -1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– Wspólne posiedzenia parlamentarne 
poświęcone horyzontalnym tematom 
wykraczającym poza zakres 
zainteresowania poszczególnych komisji;

Or. de

Poprawka 15
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że konieczne jest wypracowanie 3. uważa, że konieczne jest wypracowanie 
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nowych form dialogu między Parlamentem 
Europejskim a parlamentami krajowymi, 
wyprzedzającego działania legislacyjne 
i następującego po nich;

nowych form dialogu między Parlamentem 
Europejskim a parlamentami krajowymi, 
wyprzedzającego działania legislacyjne 
i następującego po nich, w celu osiągnięcia 
znacznego stopnia spójności 
prawodawstwa na poziomie Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 16
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa parlamenty krajowe do 
wzmożonych działań na rzecz wymagania 
od rządów krajowych odpowiedzialności 
za zarządzanie przez nie 
wykorzystywaniem funduszy UE; apeluje 
do parlamentów krajowych o 
kontrolowanie jakości krajowych ocen 
wpływu i sposobu, w jaki rządy krajowe 
przenoszą przepisy prawa UE do prawa 
krajowego oraz realizują polityki UE i 
programy finansowania na poziomie 
kraju, regionów i władz lokalnych; zwraca 
się do parlamentów krajowych o dokładne 
monitorowanie sprawozdań dotyczących 
krajowych planów działania w zakresie 
strategii lizbońskiej;

Or. en

Poprawka 17
Andrzej Wielowieyski

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. dostrzega konieczność wsparcia 
parlamentów krajowych w sprawowaniu 
przez nie nadzoru nad projektami 
legislacyjnymi przed ich rozpatrzeniem 
przez prawodawcę europejskiego;

4. dostrzega konieczność wsparcia 
parlamentów krajowych w sprawowaniu 
przez nie nadzoru nad projektami 
legislacyjnymi przed ich rozpatrzeniem 
przez prawodawcę europejskiego oraz w 
skutecznym sprawowaniu przez nie 
nadzoru nad rządami działającymi w 
ramach Rady;;

Or. en

Poprawka 18
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. dostrzega konieczność wsparcia
parlamentów krajowych w sprawowaniu 
przez nie nadzoru nad projektami 
legislacyjnymi przed ich rozpatrzeniem 
przez prawodawcę europejskiego;

4. za odpowiednie uważa udzielenie
wsparcia parlamentom krajowym w 
sprawowaniu przez nie nadzoru nad 
projektami legislacyjnymi przed ich 
rozpatrzeniem przez prawodawcę 
europejskiego;

Or. de

Poprawka 19
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że spotkania 
przewodniczących wyspecjalizowanych 
komisji Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów krajowych, na przykład 
posiedzenia przewodniczących Komisji 

6. zauważa, że spotkania 
przewodniczących wyspecjalizowanych 
komisji Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów krajowych, na przykład 
posiedzenia przewodniczących Komisji 
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Spraw Zagranicznych czy Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, stanowią również 
narzędzie wymiany informacji i opinii ze 
względu na ograniczoną liczbę 
uczestników;

Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw 
Konstytucyjnych czy Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, stanowią również 
narzędzie wymiany informacji i opinii ze 
względu na ograniczoną liczbę 
uczestników;

Or. el

Poprawka 20
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjąłby w tym 
kontekście innowacje na szczeblu 
parlamentów krajowych; na przykład 
przyznanie posłom do Parlamentu 
Europejskiego uprawnienia do uzyskania 
zaproszenia do wystąpienia raz w roku na 
posiedzeniu plenarnym parlamentu 
krajowego, do uczestnictwa w roli 
doradców w posiedzeniach komisji do 
spraw europejskich, do uczestnictwa w 
posiedzeniach wyspecjalizowanych 
komisji w trakcie rozpatrywania przez nie
istotnych aktów prawnych Unii 
Europejskiej, lub do uczestnictwa w roli 
doradców w posiedzeniach poszczególnych 
grup politycznych;

8. z zadowoleniem przyjąłby w tym 
kontekście innowacje na szczeblu 
parlamentów krajowych, na przykład 
przyznanie przewodniczącym 
wyspecjalizowanych komisji Parlamentu 
Europejskiego uprawnienia do uzyskania 
zaproszenia do wystąpienia raz w roku 
przed odpowiednimi komisjami 
parlamentów krajowych oraz przyznanie 
posłom do Parlamentu Europejskiego 
prawa do uzyskania zaproszenia do 
wystąpienia na posiedzeniu plenarnym 
parlamentu krajowego, do uczestnictwa w 
roli doradców w posiedzeniach komisji do 
spraw europejskich, do uczestnictwa w 
posiedzeniach wyspecjalizowanych 
komisji w trakcie rozpatrywania przez nie 
istotnych aktów prawnych Unii 
Europejskiej lub do uczestnictwa w roli 
doradców w posiedzeniach poszczególnych 
grup politycznych;

Or. el
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Poprawka 21
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjąłby w tym 
kontekście innowacje na szczeblu 
parlamentów krajowych; na przykład
przyznanie posłom do Parlamentu 
Europejskiego uprawnienia do uzyskania 
zaproszenia do wystąpienia raz w roku na 
posiedzeniu plenarnym parlamentu 
krajowego, do uczestnictwa w roli 
doradców w posiedzeniach komisji do 
spraw europejskich, do uczestnictwa w 
posiedzeniach wyspecjalizowanych 
komisji w trakcie rozpatrywania przez nie 
istotnych aktów prawnych Unii 
Europejskiej, lub do uczestnictwa w roli 
doradców w posiedzeniach poszczególnych 
grup politycznych;

8. z zadowoleniem przyjąłby w tym 
kontekście innowacje na szczeblu 
parlamentów krajowych; na przykład
parlamenty krajowe mogłyby stwarzać
posłom do Parlamentu Europejskiego
możliwość wystąpienia podczas posiedzeń,
uczestnictwa w roli doradców w 
posiedzeniach komisji do spraw 
europejskich, uczestnictwa w 
posiedzeniach wyspecjalizowanych 
komisji w trakcie rozpatrywania przez nie 
istotnych aktów prawnych Unii 
Europejskiej lub grupy polityczne mogłyby 
zapraszać posłów do Parlamentu 
Europejskiego do uczestnictwa w roli 
doradców w swoich posiedzeniach;

Or. de

Poprawka 22
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zaleca zbadanie możliwości przyznania 
swoim wyspecjalizowanym komisjom
środków finansowych na organizację 
spotkań z odpowiednimi komisjami 
parlamentów krajowych oraz spełnienia
wymogów technicznych niezbędnych do 
przeprowadzania wideokonferencji 
pomiędzy sprawozdawcami 
wyspecjalizowanych komisji parlamentów 
krajowych i Parlamentu Europejskiego;

9. zaleca przyznanie wystarczających
środków finansowych na organizację 
spotkań wyspecjalizowanych komisji z 
odpowiednimi komisjami parlamentów 
krajowych, jak również spotkań 
sprawozdawców i sprawozdawców 
posiłkowych Parlamentu Europejskiego z 
ich odpowiednikami w parlamentach 
krajowych, a także zaleca zbadanie, czy 
możliwe jest spełnienie wymogów 
technicznych niezbędnych do 
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przeprowadzania wideokonferencji 
pomiędzy sprawozdawcami 
wyspecjalizowanych komisji parlamentów 
krajowych i Parlamentu Europejskiego;

Or. de

Poprawka 23
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że zwiększone uprawnienia 
parlamentów krajowych w odniesieniu do 
przestrzegania zasady pomocniczości, 
zgodnie z postanowieniami traktatu 
lizbońskiego, umożliwią wpłynięcie na 
kształt prawodawstwa europejskiego 
i nadzór nad nim na wczesnym etapie oraz 
przyczynią się do lepszego stanowienia 
prawa na szczeblu Unii Europejskiej;

10. jest zdania, że zwiększone uprawnienia 
parlamentów krajowych w odniesieniu do 
przestrzegania zasady pomocniczości, 
zgodnie z postanowieniami traktatu 
lizbońskiego, umożliwią wpłynięcie na 
kształt prawodawstwa europejskiego 
i nadzór nad nim na wczesnym etapie oraz 
przyczynią się do lepszego stanowienia 
prawa i zbliżania prawodawstwa na 
szczeblu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 24
Costas Botopoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że parlamentom krajowym 
po raz pierwszy przyznano określoną rolę 
w odniesieniu do spraw Unii Europejskiej, 
która różni się od roli odgrywanej przez 
rządy państw i która zbliża Unię do jej 
obywateli;

11. stwierdza, że parlamentom krajowym 
po raz pierwszy przyznano określoną 
sformalizowaną rolę w odniesieniu do 
spraw Unii Europejskiej, która różni się od 
roli odgrywanej przez rządy państw, 
przyczynia się do większej kontroli 
demokratycznej i zbliża Unię do jej 
obywateli;
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Or. el

Poprawka 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że parlamenty krajowe 
powinny sprawować nadzór nad rządami 
państw przede wszystkim zgodnie z 
właściwymi zasadami prawa 
konstytucyjnego;

12. przypomina, że parlamenty krajowe 
powinny sprawować nadzór nad rządami 
państw przede wszystkim zgodnie z 
właściwymi zasadami prawa 
konstytucyjnego; zauważa jednak, że 
skuteczna realizacja tego zadania jako 
istotnego elementu zasady demokracji 
pośredniej jest obecnie uważana za 
prawny warunek pracy Unii;

Or. de

Poprawka 26
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że parlamenty krajowe 
powinny sprawować nadzór nad rządami 
państw przede wszystkim zgodnie 
z właściwymi zasadami prawa 
konstytucyjnego;

12. przypomina, że parlamenty krajowe 
powinny sprawować nadzór nad rządami 
państw przede wszystkim zgodnie 
z właściwymi zasadami i aktami prawa 
konstytucyjnego;

Or. en

Poprawka 27
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. zaleca, aby po przedłożeniu wniosku 
przez Komisję Spraw Konstytucyjnych 
Konferencja Przewodniczących 
rozpoczęła lub przyjęła modele i 
mechanizmy ściślejszej współpracy między 
Parlamentem Europejskim i co najmniej 
jednym parlamentem krajowym, 
przestrzegając jednocześnie zasady 
wzajemności;

Or. en

Poprawka 28
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. W przypadkach kiedy parlamenty 
krajowe dysponują skuteczniejszymi 
instrumentami w zakresie przewodnictwa 
politycznego i kontroli politycznej nad 
instytucjami wykonawczymi 
posiadającymi uprawnienia do 
podejmowania decyzji oraz kompetencje w 
dziedzinach związanych z interesem 
spójności UE, Parlament Europejski 
stworzy odpowiednie środki na rzecz 
współpracy, umożliwiając tym samym 
koordynację swojego podejścia z 
podejściem parlamentów krajowych;

Or. en

Poprawka 29
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. jest zdania, że jego komisje 
wyspecjalizowane powinny być w 
większym stopniu zaangażowane w 
przygotowania posiedzeń COSAC i udział 
w nich; uważa, że jego delegacji powinien 
przewodniczyć przewodniczący Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, a w jej skład 
powinni wchodzić przewodniczący i 
sprawozdawcy komisji 
wyspecjalizowanych zajmujących się 
zagadnieniami omawianymi na danym 
posiedzeniu COSAC; uznaje za wskazane 
informowanie Konferencji 
Przewodniczących regularnie, a posłów raz 
w roku o przebiegu i wynikach posiedzeń 
COSAC;

22. jest zdania, że jego komisje 
wyspecjalizowane powinny być w 
większym stopniu zaangażowane w 
przygotowania posiedzeń COSAC i udział 
w nich; uważa, że jego delegacji powinien 
przewodniczyć przewodniczący Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, a w jej skład 
powinni wchodzić przewodniczący i 
sprawozdawcy komisji 
wyspecjalizowanych zajmujących się 
zagadnieniami omawianymi na danym 
posiedzeniu COSAC; uznaje za wskazane 
informowanie Konferencji 
Przewodniczących regularnie, a posłów po 
każdym posiedzeniu o przebiegu i 
wynikach posiedzeń COSAC;

Or. de
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