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PROJEKT SPRAWOZDANIA 
Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) 
na sesję plenarną Symulacji Parlamentu Europejskiego  
 
Członkowie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), uwzględniając art. 18 ust. 1 Regulaminu, 
rekomendują, aby na posiedzeniu plenarnym SIMEP przyjąć następującą rezolucję: 
 
REZOLUCJA SYMULACJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI UNII 
EUROPEJSKIEJ  

 
Symulacja Parlamentu Europejskiego, 

- uwzględniając proces dyskusji zainicjowany przez Komisję i jej „Białą Księgę Unii Europejskiej”, 
w szczególności zaś zaprezentowanymi pięcioma scenariuszami przyszłej kooperacji; 

- uwzględniając oświadczenie Rady Europejskiej z Rzymu z 25 marca 2017 roku z okazji 60. 
rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich; 

A. [ECON] mając na uwadze, że Unia Europejska jako wspólnota obejmuje obecnie ok. 500 
milionów obywateli stanowi jedyny w swoim rodzaju projekt porozumienia między narodami, 
oraz że także w przyszłości będzie musiała znaleźć nowe formy demokratycznego 
podejmowania decyzji oraz pokojowego współistnienia na poziomie ponadnarodowym; 

B. [AFCO] w głębokim przekonaniu, że „coraz ściślejsza Unia” powinna doprowadzić do utworzenia 
Stanów Zjednoczonych Europy; 

C. [EMPL] uwzględniając, że w dotychczasowym rozwoju integracji europejskiej ze względu na 
jednostronną koncentrację na współpracy gospodarczej w niewystarczającym stopniu 
uwzględniano ryzyko obniżenia standardów socjalnych; 

D. [AFCO] mając na uwadze, że Unia Europejska zawsze korzystała na przystąpieniu nowych 
członków i dlatego w kolejnych latach powinna być otwarta na inicjatywy tego rodzaju; 
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W sprawie struktury instytucjonalnej UE-27 
Parlament Europejski 
1. [AFCO] proponuje, aby Parlamentowi jako jedynemu organowi wybranemu bezpośrednio przez 

obywateli przyznano prawo inicjatywy ustawodawczej; 
2. [AFCO] jest zdania, że kandydaci do Parlamentu Europejskiego w następnych wyborach powinni 

mieć możliwość występowania jako oficjalni kandydaci nie tylko w jednym, ale także we 
wszystkich państwach członkowskich („listy międzynarodowe); 

Komisja Europejska 
3.  [AFCO] zwraca przy tym uwagę, że możliwe połączenie urzędu Przewodniczącego Rady 

Europejskiej z funkcją Przewodniczącego Komisji Europejskiej w celu zapewnienia jednolitej 
reprezentacji Unii; 
 

W kwestii współuczestnictwa obywateli Unii 
Wymiar społeczny 
4. [EMPL] wprowadzenie obowiazkowej placy minimalnej zaleznej od potencjalu gospodarczego 

danego kraju czlonkowskiego; 

5. [EMPL] proponuje, aby krajowe systemy zabezpieczenia społecznego, w szczególności 
ubezpieczenie od bezrobocia, kształtować w kierunku wspólnych standardów europejskich 
odnośnie do uprawnień do świadczeń, jak i minimalnej wysokości tych świadczeń; 

Europejska inicjatywa obywatelska 
6. [EMPL] uważa za konieczne zreformowanie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, tak aby stała 

się skutecznym instrumentem demokratycznej aktywności obywateli i przekształciła w równe 
prawo inicjatywy ustawodawczej; 

 
Odnośnie do Unii Gospodarczej i Walutowej 
Reformy strukturalne 
7. [ECON] podkreśla konieczność konsekwentnej konsolidacji budżetu - w szczególności w celu 

zapewnienia długoterminowej kontroli nadmiernego zadłużenia w wielu krajach członkowskich 
- poprawy efektywności wydatków oraz stworzenia zachęt dla trwałych reform strukturalnych; 

Prawo podatkowe 
8. [ECON] podkreśla korzyści, które niesie ze sobą dywersyfikacja przychodów Unii Europejskiej, 

rozważa możliwość poboru podatków bezpośrednio przez Unię Europejską, zwłaszcza podatku 
od emisji dwutlenku węgla;  

9. [ECON] zada w celu zwalczania unikania zobowiazan podatkowych wprowadzenia dyrektywy o 
wspolnej podstawie wymiaru podatku i minimalnej stawki podatku, ktore kieruja sie 
standardem zycia w danym kraju czlonkowskim. Ponadto zyski firm powinny byc opodatkowane 
tam, gdzie sa osiagane; 

 
- zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, 
Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, EBC, Komitetowi Regionów, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz parlamentom i rządom państw członkowskich. 
 


