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6.   stwierdza, że w  tych ramach zalecenia wymienione w  załączniku są zgodne z  zasadami pomocniczości 
i proporcjonalności oraz podstawowymi prawami obywateli; 

7.   jest zdania, że postulowany wniosek nie pociąga za sobą skutków finansowych; 

8.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz załączonych szczegóło
wych zaleceń Komisji i Radzie, a także rządom i parlamentom państw członkowskich. 

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI POSTULOWANEGO WNIOSKU

1.   Wzajemne zaufanie do prawa we Wspólnocie uzasadnia przyszłe zniesienie procedur związanych z po
twierdzaniem prawdziwości aktów urzędowych w sprawach transgranicznych. 

2.   Takiego uznania aktu urzędowego w celu jego wykorzystania w danym państwie członkowskim można 
odmówić jedynie w przypadku poważnych i uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności aktu lub jeżeli 
uznanie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego. 

3.   Parlament zwraca się do Komisji, aby na podstawie art. 65 lit. a) oraz art. 67 ust. 5 tiret drugie traktatu 
WE przedstawiła mu wniosek legislacyjny dotyczący wprowadzenia wzajemnego uznawania i wykonywania 
aktów urzędowych. 

4.   Akt prawny będący przedmiotem wniosku legislacyjnego musi mieć zastosowanie do wszystkich aktów 
urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, z wyjątkiem aktów, które dotyczą nieruchomości i muszą 
lub mogą być przedmiotem wpisu lub wzmianki w rejestrze publicznym. Nie może on obejmować ani spraw 
związanych z  prawem mającym zastosowanie do przedmiotu aktu urzędowego, ani spraw związanych 
z  uprawnieniami, organizacją i  strukturą organów i  urzędników publicznych, w  tym z  procedurą 
uwierzytelniania. 
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  grudnia 2008  r. zawierająca zalecenia dla Komisji 
w sprawie e-sprawiedliwości (2008/2125(INI))
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Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 192 akapit drugi traktatu WE, 

— uwzględniając prace grupy roboczej Rady ds. przetwarzania danych w zakresie prawa (e-sprawiedliwość), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 maja 2008 r. zatytułowany „Droga do europejskiej strategii 
w dziedzinie e-sprawiedliwości” (COM(2008)0329), 

— uwzględniając obecne prace w tej dziedzinie prowadzone przez działającą przy Radzie Europy Europej
skiej Komisji na rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości(CEPEJ),
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