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Działalność Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich w 2013 r.
W styczniu 2015 r. Parlament Europejski ma omówić i przyjąć rezolucję w sprawie działalności
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2013, w oparciu o roczne sprawozdanie
przedstawione dnia 23 września 2014 r. Sprawozdanie to obejmuje okres przejściowy dla
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu niedawnego wyboru na kolejną kadencję
Emily O’Reilly, która przejęła funkcje Nikiforosa Diamandourosa w połowie roku 2013.

Funkcje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) jest wybierany przez PE na cały okres trwania kadencji
parlamentarnej oraz odgrywa ważną rolę – określoną w art. 228 TFUE – niezależnego strażnika rozliczalności
i przejrzystości, zapewniającego przestrzeganie przez instytucje UE zasad dobrej administracji i
poszanowanie praw obywateli UE zgodnie z zasadami Karty praw podstawowych UE. ERPO zajmuje się
skargami obywateli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw dotyczącymi niewłaściwego
administrowania w instytucjach i organach UE, a czyni to w drodze prowadzenia dochodzeń i
przygotowywania sprawozdań zawierających zalecenia dla poszczególnych instytucji i Parlamentu
Europejskiego (PE), a także przeprowadza dochodzenia z własnej inicjatywy. Ponadto ERPO może również
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji przez PE wzywającej odpowiednią instytucję do rozwiązania
problemu. W zakresie rozwiązywania konfliktów ERPO może podjąć się mediacji między stronami,
proponując rozwiązanie polubowne lub przedstawiając uwagi krytyczne, w przypadku gdy polubowne
rozwiązanie nie jest już możliwe, ale nie może on interweniować, jeżeli w danej sprawie rozpoczęło się już
postępowanie prawne. Mimo iż ERPO nie posiada wiążących uprawnień, niezależność funkcyjna jego urzędu
miała bardzo silny i dwutorowy wpływ – przyczyniła się do szerokiego przestrzegania przez instytucje i
organy UE zasady dobrej administracji, ponieważ w 80% przypadków zastosowały się one do zaleceń ERPO, a
także odegrała istotną rolę w określaniu standardów dobrej administracji.
Obecnie stanowisko ERPO zajmuje Emily O’Reilly, była irlandzka rzecznik praw obywatelskich, która została
wybrana na nie w lipcu 2013 r., zastępując na pozostały okres kadencji Nikiforosa Diamandourosa wskutek
jego wcześniejszego przejścia na emeryturę w 2013 r. po dwóch kadencjach na stanowisku ERPO. Emily
O’Reilly została ponownie wybrana na stanowisko ERPO na obecną kadencję parlamentarną podczas
grudniowej sesji plenarnej.

Sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013
Po raz pierwszy sprawozdanie to składa się z dwóch odrębnych części – sprawozdania rocznego ERPO oraz
sprawozdania w sprawie dobrej administracji w praktyce, które omawia indywidualne decyzje w sposób
bardziej szczegółowy.
Sprawozdanie roczne ERPO przedstawia dane na temat liczby i rodzaju wniosków obywateli (ogółem 23 245
spraw), sposób postępowania z nimi, kraj pochodzenia, a także cel i rezultat. Większość wniosków została
rozpatrzona pozytywnie za pośrednictwem interaktywnego przewodnika na stronie internetowej ERPO lub
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji. Większość skarg (2420 przypadków) złożyli obywatele (77%) i
pochodziły one głównie z Hiszpanii, Niemiec, Polski i Belgii. ERPO przeprowadził 341 dochodzeń w oparciu o
skargi i wszczął dziewięć postępowań z inicjatywy własnej, nieopartych na konkretnych skargach.
Postępowania te dotyczyły Komisji Europejskiej, a także agencji UE i innych instytucji. W większości
przypadków wynikiem było zamknięcie sprawy, ugoda ze strony instytucji lub rozwiązanie polubowne. W 50
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przypadkach „złego administrowania” dochodzenia poskutkowały przede wszystkim uwagami krytycznymi
skierowanymi do zainteresowanej instytucji lub pełną/ częściową akceptacją wstępnych zaleceń ERPO.
Ponadto sprawozdanie zawiera wykaz głównych rodzajów skarg kierowanych do ERPO oraz konkretne
działania w zakresie postępowania z nimi. Są to, z jednej strony, zapewnienie przejrzystości i dostępu do
dokumentów zgodnie z postanowieniami Karty praw podstawowych, osiągane na przykład poprzez
udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w zapewnianiu im dostępu do dokumentów, do których
dostępu nie chce udzielić Komisja, jak również zachęcanie do większej przejrzystości w instytucjach UE w
ogóle. W obszarze zagadnień etycznych, takich jak konflikty interesów, ERPO omówił praktykę przenoszenia
się pracowników sektora publicznego na pokrewne stanowiska w sektorze prywatnym (tzw. „syndrom drzwi
obrotowych”). Podkreślił również kwestię promowania zasad służby cywilnej i wytycznych w zakresie etyki,
na przykład poprzez zalecenie Komisji, by nie zatwierdzała ponownie wyboru kontrowersyjnego członka do
swojej komisji ad hoc ds. etyki. Prace ERPO objęły również promowanie najlepszych praktyk
administracyjnych w agencjach europejskich, zapewniając prowadzenie przez Komisję konsultacji z
zainteresowanymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w sposób niedyskryminujący. Ponadto ERPO
przedstawił skargi beneficjentów projektów i programów finansowanych przez UE dotyczące sporów o
opóźnienia w płatnościach. W dziedzinie praw podstawowych ERPO omówił prawa podstawowe i
zobowiązania agencji UE poprzez zachęcanie Fronteksu do udostępnienia osobom ubiegającym się o azyl
możliwości wnoszenia skarg. Sprawozdanie zawiera również omówienie stosunków z PE, Komisją i agencjami
UE, a także współpracy w ramach europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich w celu zapewnienia
szybkiego rozpatrywania skarg niewchodzących w zakres kompetencji ERPO.
Sprawozdanie w sprawie dobrej administracji w praktyce skupia się na wartościach i zasadach leżących u
podstaw postępowań przeprowadzonych przez ERPO w roku 2013 oraz na szerszych zaleceniach co do
zasady. Opiera się ono na kompleksowym podejściu, obejmującym nie tylko kwestie związane z naruszeniem
prawa, oraz proponuje poprawę przejrzystości dzięki realizacji zaleceń w trzech głównych dziedzinach –
prawo dostępu do dokumentów na mocy rozporządzenia nr 1049/2001, kwestie instytucjonalne i
polityczne oraz praktyczne stosowanie zasady dobrej administracji.
W odniesieniu do prawa dostępu do dokumentów ERPO opowiada się za minimalnymi ograniczeniami i
zaleca, aby instytucje UE analizowały dokumenty według kategorii, ich wpływu na ochronę interesów oraz
istnienia nadrzędnego interesu publicznego w celu ustalenia, czy ograniczenie publicznego dostępu jest
uzasadnione. Instytucje wzywa się do elastycznego reagowania w zakresie ochrony interesu publicznego w
niektórych sprawach sensytywnych – takich jak kontrola i dochodzenie – oraz do znalezienia właściwej
równowagi między przejrzystością a ochroną danych osobowych.
W odniesieniu do kwestii instytucjonalnych i politycznych ERPO wyjaśnił rolę swojego urzędu w kontroli
prawidłowego stosowania procedur dotyczących wniosków Komisji, pozostawiając jednak w gestii Komisji
kwestię oceny aspektów politycznych. ERPO podkreślił też, że społeczeństwo obywatelskie musi być szeroko i
silnie zaangażowane na jak najwcześniejszym etapie, a także omówił swoje działania w zakresie dochodzeń
dotyczących przejrzystości procesu wyboru i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.
W kwestii praktycznego stosowania zasady dobrej administracji zalecenia ERPO dotyczyły stosunków
instytucji UE ze społeczeństwem, czyli kwestii takich jak prawo skarżących do przedstawienia swojej sprawy i
bycia informowanym o dochodzeniach prowadzonych przeciwko nim (np. dochodzenia OLAF-u), potrzeba
kurtuazji w relacjach z obywatelami, a także bezstronne i obiektywne postępowanie instytucji w przypadku
informacji od osób zgłaszających zachowania nieetyczne. W podobnym duchu ERPO opowiedział się za
przejrzystością wobec zainteresowanych stron oraz dobrym administrowaniem umowami i dotacjami
zarządzanymi przez Komisję. Ponadto w odniesieniu do roli Komisji jako strażniczki traktatów ERPO wezwał
do wyraźnego uzasadniania decyzji dotyczących ewentualnego wszczęcia postępowania w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w oparciu o prawo obywateli do składania skarg do
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących niewłaściwego stosowania przez państwa
członkowskie prawa UE.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego
W dniu 9 grudnia 2014 r. Komisja Petycji PE (PETI) przyjęła sprawozdanie w sprawie działalności
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r., które zostanie poddane pod głosowanie podczas
sesji plenarnej w styczniu. W sprawozdaniu tym komisja PETI wyraziła uznanie dla dorobku Nikiforosa
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Diamandourosa oraz z zadowoleniem przyjęła działania nowej Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich i jej
wysiłki na rzecz podniesienia świadomości społecznej na temat pracy ERPO, zwłaszcza poprzez bardziej
przyjazny dla użytkowników dwuczęściowy format sprawozdania, a także przedstawiła szereg konkretnych
zaleceń. Komisja PETI zaproponowała położenie większego nacisku na media społecznościowe będące
środkiem informowania o pracach ERPO, w ramach starań na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na
temat działalności rzecznika, pamiętając równocześnie o potrzebach tych, którzy nie mają dostępu do
internetu. Wezwała też ERPO do zbadania przyczyn znacznego wzrostu postępowań dotyczących skarg
przeciwko Komisji Europejskiej i wezwała nową Komisję do podjęcia szybkich działań w celu poprawy
swojego funkcjonowania. Ponadto zaapelowała ona do ERPO o rozwianie obaw dotyczących wzrostu liczby
skarg na agencje UE, monitorowanie rozwoju sytuacji w tej dziedzinie i wskazanie powodów, dla których
skargi te zostały złożone. Dodatkowo komisja PETI zachęciła ERPO do wzmocnienia relacji i zacieśnienia
współpracy z różnymi sieciami, takimi jak europejska sieć rzeczników praw obywatelskich, oraz w ramach
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ.

Więcej informacji na temat wyboru ERPO w grudniu można znaleźć pod tym linkiem.
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