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Wybór Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

W grudniu Parlament Europejski ma wybrać Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na nową kadencję 
parlamentarną po publicznym wysłuchaniu kandydatów przez Komisję Petycji (PETI). O stanowisko to ubiega się 
pięciu kandydatów: Giuseppe Fortunato (Włochy), Rzecznik Praw Obywatelskich Regionu Kampania; Julia 
Laffranque (Estonia), sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka; Nils Muižnieks (Łotwa), były Komisarz Praw 
Człowieka Rady Europy; Emily O'Reilly (Irlandia), urzędująca Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich (od 2014 r.); 
oraz Cecilia Wikström (Szwecja), była posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca komisji PETI. 

Czym zajmuje się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich?  
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich odgrywa ważną rolę w zapewnianiu przestrzegania przez instytucje UE zasady 
dobrej administracji oraz poszanowania praw obywateli UE na mocy traktatów i Karty praw podstawowych UE. 
Rozpatrując skargi złożone przez obywateli i podmioty prawne – takie jak organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa 
– przeciwko niewłaściwemu administrowaniu ze strony instytucji, organów, urzędów i agencji UE (z wyłączeniem 
działalności Trybunału Sprawiedliwości w ramach jego sądowej roli), Rzecznik korzysta z „miękkiej siły”. Pojęcie 
niewłaściwego administrowania nie jest jasno zdefiniowane, ale obejmuje sytuacje, które wykraczają poza legalność i 
obejmują też nieprawidłowości, pominięcia, zaniedbania, brak przejrzystości lub po prostu brak zachowania 
zorientowanego na świadczenie usług. Rzecznik zajmuje się również sporami umownymi lub innymi sporami w ramach 
projektów finansowanych przez UE. Chociaż ustalenia Rzecznika nie są prawnie wiążące, mogą one dążyć do 
polubownego rozwiązania konkretnej kwestii (np. ujawnienie dokumentu) lub poskutkować wydaniem zalecenia w 
przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania. Rzecznik może również wszczynać dochodzenia z własnej 
inicjatywy, angażować Parlament i zwracać się do PE o wydanie decyzji wzywającej odpowiednią instytucję do 
rozwiązania problemu. Rzecznik nie może interweniować po rozpoczęciu postępowania sądowego. 

Jak wybiera się Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich? 
Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Parlament Europejski (art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE)) na okres kadencji parlamentarnej. Zgodnie z art. 231 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
wymagane jest, aby kandydatury cieszyły się poparciem co najmniej 40 posłów do Parlamentu Europejskiego będących 
obywatelami co najmniej dwóch państw członkowskich. Regulamin przewiduje możliwość przeprowadzenia 
wysłuchania kandydatów przed właściwą komisją po sporządzeniu listy dopuszczonych kandydatów. Dnia 3 grudnia 
2019 r. Komisja Petycji faktycznie wysłuchała pięciu kandydatów. Rzecznik jest następnie wybierany na posiedzeniu 
plenarnym w głosowaniu tajnym. Wyłoniony kandydat musi uzyskać większość oddanych głosów. Jeżeli w dwóch 
pierwszych turach głosowania nie zostanie wybrany żaden kandydat, przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym 
uczestniczą tylko dwaj kandydaci z największą liczbą głosów uzyskanych w drugiej turze głosowania. W przypadku 
równej ilości głosów wybrany zostaje starszy kandydat. Parlament może również głosować nad odwołaniem Rzecznika 
(art. 233 Regulaminu) w przypadku jego nieetycznego postępowania, na wniosek jednej dziesiątej posłów do 
Parlamentu Europejskiego. Jeżeli – pomimo pozytywnego wyniku głosowania w Parlamencie – Rzecznik odmówi 
ustąpienia ze stanowiska, przewodniczący ma prawo zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o 
odwołanie Rzecznika i domagać się orzeczenia w tej sprawie.  

Wpływ działań Rzecznika i ewolucja jego roli 
Chociaż decyzje Rzecznika nie mają skutków wiążących dla stron ani stron trzecich, jego funkcjonalna niezależność ma 
wyraźny wpływ na przestrzeganie zasady dobrej administracji przez instytucje i organy UE. W 2017 r. w 81% przypadków 
zainteresowane instytucje zastosowały się do zaleceń Rzecznika, przy czym 8 z 14 instytucji osiągnęło stuprocentowy 
poziom zgodności, a Komisja Europejska, czyli instytucja, której działalność Rzecznika dotyczy w największym stopniu, 
zastosowała się do tych zaleceń w 76% przypadków. Oprócz roli mediatora przewidzianej w Statucie Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjętym przez Parlament Europejski, zadania Rzecznika obejmują również szerszą rolę 
ustanawiania właściwych norm administracyjnych poprzez tworzenie jasnych zasad dobrej administracji w decyzjach 
dotyczących niewłaściwego administrowania.  
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W ciągu ostatnich 25 lat urząd Rzecznika bardzo się rozwinął, a osoby piastujące urzędy koncentrowały się równocześnie 
na różnych kwestiach związanych z niewłaściwym administrowaniem. Jacob Söderman (1995-2003), pierwszy Rzecznik 
Praw Obywatelskich UE, koncentrował się w swojej pracy kontrolnej na prawnych aspektach skarg i wprowadził 
Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej jako instrument „miękkiego prawa”. Jego następca, Nikiforos 
Diamandouros (2003-2013), poszerzył koncepcję niewłaściwego administrowania poprzez włączenie do niej obszarów 
niezwiązanych ściśle z problematyką nielegalności i przejrzystości. Obecna Rzecznik również dążyła do odgrywania 
bardziej aktywnej roli politycznej poprzez prowadzenie dochodzeń na wysokim szczeblu i w sprawach politycznie 
drażliwych (np. w sprawie przejrzystości Rady, rozmów trójstronnych oraz mianowania sekretarza generalnego Komisji 
Europejskiej) w celu poprawy widoczności i otwartości procesu decyzyjnego w UE.  

Proponowane zmiany w Statucie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich  
Z uwagi na konieczność zastąpienia obecnego Statutu Rzecznika, ostatnio zmienionego w 2008 roku, przed wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego, oraz w celu dalszego wzmocnienia i poprawy roli oraz skuteczności Rzecznika, w lutym 2019 
roku Parlament Europejski przyjął rezolucjęw sprawie zmiany tego Statutu. Dokonano tego w ramach specjalnej 
procedury ustawodawczej określonej w art. 228 ust. 4 TFUE, która upoważnia Parlament do ustanawiania przepisów 
regulujących zadania Rzecznika, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady. 
Zgodnie z proponowanymi zmianami termin na złożenie skargi zostałby przedłużony z dwóch do trzech lat, a Rzecznik 
mógłby badać rozpatrywanie przez instytucje i organy UE spraw dotyczących nękania, w tym spraw dotyczących 
molestowania seksualnego. Sygnaliści uzyskaliby lepszą ochronę. Instytucja będąca przedmiotem skargi powinna 
zapewnić Rzecznikowi dostęp do informacji potrzebnych do przeprowadzenia dochodzenia, z zastrzeżeniem przepisów 
dotyczących przetwarzania informacji poufnych. Rzecznik mógłby również okresowo badać procedury administracyjne 
instytucji UE, aby ocenić, czy zapobiegają one konfliktom interesów i gwarantują bezstronność. Termin, jaki mają 
zainteresowane instytucje, agencje lub organy na udzielenie odpowiedzi na zapytanie Rzecznika, mógłby zostać 
przedłużony o dwa miesiące. Rzecznik miałby możliwość wydawania zaleceń, gdyby dana instytucja UE nie stosowała 
się do orzeczenia sądu, a w przypadku niewłaściwego administrowania na dużą skalę mógłby przesłać sprawozdanie do 
Parlamentu i stawiać się z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu na potrzeby prowadzenia dochodzenia. 
Rzecznik powinien też współpracować z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz innymi instytucjami i 
organami, unikając jednocześnie powielania działań. 
Przyjmując z zadowoleniem niektóre z ww. proponowanych zmian, w październiku 2019 r. Komisja odrzuciła pomysły 
przedłużonego terminu składania skarg oraz prawa Rzecznika do wydawania zaleceń w przypadku, gdy instytucja UE nie 
stosuje się do orzeczenia sądu. Odrzuciła ona również propozycje dotyczące nękania, wskazując na obecne uprawnienia 
Rzecznika i ryzyko powielania działań. Komisja sprzeciwiła się również przepisom dotyczącym sygnalistów, przepisom 
dotyczącym dostępu do dokumentów, ze względu na konieczność zabezpieczeń w zakresie postępowania z 
dokumentami niejawnymi, oraz rozszerzonemu zakresowi zeznań urzędników UE – z powodu braku jasnych ram 
prawnych dotyczących ujawniania informacji Rzecznikowi i zachowania tajemnicy zawodowej. Komisja sprzeciwiła się 
też proponowanym przepisom dotyczącym konfliktu interesów i podkreśliła, że uprawnienia Rzecznika w zakresie 
rozpatrywania skarg i wszczynania dochodzeń z własnej inicjatywy powinny być ograniczone jedynie do przypadków 
niewłaściwego administrowania. Na propozycje Parlamentu musi też jeszcze formalnie zareagować Rada.  

Priorytety kandydatów na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
Podczas wysłuchania w komisji PETI Giuseppe Fortunato podkreślił rolę Rzecznika jako „bezstronnego przyjaciela 
instytucjonalnego”, gwarantującego przejrzystą administrację, oraz zwrócił uwagę na niewielką liczbę skarg obywateli 
rozpatrywanych w ostatnich latach w porównaniu z rzecznikami krajowymi i regionalnymi, a także na potrzebę zmiany 
sposobu myślenia w instytucjach. Julia Laffranque oświadczyła, że będzie bezstronnym i konstruktywnym ogniwem 
łączącym obywateli z instytucjami UE oraz podkreśliła potrzebę większej wiedzy prawniczej na tym stanowisku, aby móc 
reagować na krytykę z perspektywy merytorycznej i proceduralnej. Nils Muižnieks podkreślił potrzebę dostępu do 
informacji oraz zapewnienia dobrych praktyk administracyjnych i odpowiedzialności w instytucjach i agencjach UE w 
okresie cofania się w zakresie ugruntowanych już praw człowieka, a także wskazał, że poza doświadczeniem prawniczym 
Rzecznik musi mieć również dobry instynkt polityczny i szersze rozumienie różnych zagadnień. Emily O'Reilly 
zobowiązała się do kontynuowania prac mających na celu uczynienie administracji UE wzorem do naśladowania dla całej 
UE poprzez dalszą realizację strategii umieszczania obywateli i ich praw w centrum jej działań oraz poprzez poprawę 
obecnego publicznego wizerunku UE jako odległej i elitarystycznej organizacji. Cecilia Wikström stwierdziła, że jej celem 
będzie propagowanie prawdziwie przyjaznej dla obywateli kultury świadczenia usług przez instytucje i organy UE, 
zwłaszcza poprzez jasne zdefiniowanie tego w prawie z zakresu postępowania administracyjnego, a także pomoc w 
praktycznym ustanowieniu takiej kultury poprzez regularny dialog i zalecenia. 
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