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Reforma Statutu Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

Podczas drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlament Europejski zamierza przyjąć nowe rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich), zastępujące obowiązujący statut, przyjęty w 2008 r. Jest to następstwem debaty 
nad nowym tekstem podczas pierwszej sesji czerwcowej, a następnie udzielenia zgody na projekt przez Radę. 

Funkcja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany przez Parlament Europejski na okres kadencji 
parlamentarnej, pełni ważną rolę, o której mowa w art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Jako niezależny strażnik rozliczalności i przejrzystości zapewnia przestrzeganie przez instytucje UE zasady dobrej 
administracji i poszanowanie praw obywateli UE zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Rzecznik 
Praw Obywatelskich rozpatruje skargi obywateli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw dotyczące 
niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE. Ponadto prowadzi 
dochodzenia, sporządza sprawozdania, formułuje zalecenia dla odpowiedniej instytucji i Parlamentu oraz może 
również prowadzić dochodzenia z własnej inicjatywy. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie konfliktów, Rzecznik może 
prowadzić mediacje między stronami, proponując polubowne rozwiązanie lub formułując krytyczne uwagi w 
sprawie, gdy takie rozwiązanie nie jest już możliwe. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może jednak 
interweniować po wszczęciu postępowania sądowego ani kwestionować zasadności wyroku sądowego, a żadna 
skierowana do niego skarga nie przerywa terminów sądowych. Obecnie stanowisko Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich sprawuje Emily O’Reilly, była irlandzka rzecznik praw obywatelskich, wybrana na to 
stanowisko po raz pierwszy w lipcu 2013 r., kiedy to zastąpiła na pozostały okres kadencji Nikiforosa 
Diamandourosa wskutek jego wcześniejszego przejścia na emeryturę w 2013 r. po dwóch kadencjach na tym 
stanowisku. Została ona ponownie wybrana dwukrotnie: najpierw w 2014 r., a następnie w 2019 r. – na kadencję 
parlamentarną 2019–2024.  

Ogólny wpływ działań Rzecznika i ewolucja jego roli 
Choć zalecenia zawarte w decyzjach Rzecznika Praw Obywatelskich nie mają wiążącego charakteru, to 
funkcjonalna niezależność tego urzędu wywiera silny wpływ, zwłaszcza z uwagi na jego uprawnienia w zakresie 
prowadzenia dochodzeń, takie jak kontrola dokumentów i wzywanie urzędników UE do składania zeznań. Poza 
tym zadania Rzecznika obejmują również szerszą rolę promowania najlepszych praktyk. Przyczyniło się to 
również do powszechnego przestrzegania przez instytucje i organy UE rozwiązań lub zaleceń Rzecznika. 
Zdecydowana większość dochodzeń i skarg dotyczy Komisji Europejskiej, która w 75 % przypadków dostosowuje 
się do zaleceń (2019). 
W ciągu 27 lat istnienia urząd Rzecznika znacznie ewoluował, a kolejni rzecznicy koncentrowali się 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, prowadząc dochodzenia na wysokim szczeblu i w sprawach politycznie 
drażliwych (np. w sprawie przejrzystości Rady czy rozmów trójstronnych) w celu poprawy widoczności i 
otwartości procesu decyzyjnego w UE. 

Proponowane zmiany w Statucie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od 2019 r. 
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 rezolucję zawierającą propozycję zmiany tego 
Statutu. Zmiany w Statucie Rzecznika podlegają specjalnej procedurze ustawodawczej określonej w art. 228 ust. 
4 TFUE.  
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Zgodnie z proponowanymi poprawkami złożonymi w 2019 r. termin na złożenie skargi zostałby wydłużony z 
dwóch do trzech lat, a Rzecznik Praw Obywatelskich byłby odpowiedzialny za zbadanie, czy instytucje i organy 
UE wprowadziły skuteczne procedury zapobiegania molestowaniu, w tym molestowaniu seksualnemu. Wskutek 
tych zmian Rzecznik miałby również większą rolę w ocenianiu przepisów służących ochronie sygnalistów i 
wydawaniu odnośnych zaleceń. Instytucja będąca przedmiotem skargi musiałaby 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, organy i jednostki organizacyjne na udzielenie odpowiedzi na zapytanie Rzecznika, 
zostałby wydłużony 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 
przesyłać specjalne sprawozdania do Parlamentu i stawiać się z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu 
na potrzeby prowadzenia dochodzenia. Rzecznik miałby również prawo do prowadzenia strategicznych 
dochodzeń z własnej inicjatywy w celu stwierdzenia niewłaściwego administrowania. Rzecznik powinien też 
współpracować z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz innymi instytucjami i organami, 
unikając jednocześnie powielania działań.   
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła niektóre z tych zmian zaproponowanych w październiku 2019 r., 
jednak nie zgodziła się z innymi, takimi jak wydłużony (trzyletni) termin składania skarg oraz prawo Rzecznika do 
wydawania zaleceń w przypadku, gdy instytucja UE nie wykonuje orzeczenia sądowego. Odrzuciła również 
propozycje dotyczące molestowania, wskazując na rolę Rzecznika Praw Obywatelskich i regulaminu 
pracowniczego oraz ryzyko powielania działań. Komisja sprzeciwiła się również poszerzeniu roli Rzecznika w 
nadzorowaniu procedur ochrony 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.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
25 maja 2021 r. parlamentarna Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) przyjęła projekt rezolucji wraz z 
załączonym zmienionym tekstem Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który poddano pod 
głosowanie podczas sesji plenarnej w czerwcu 2021 r. Ten nowy tekst jest wynikiem nieformalnych konsultacji z 
Radą, która zapowiedziała, że będzie mogła wyrazić zgodę na rozporządzenie, gdy tylko Parlament złoży 
formalny wniosek.  
Utrzymano niektóre ze zmian zaproponowanych w 2019 r. Obejmują one możliwość wydłużenia o dwa miesiące 
terminu na udzielenie przez zainteresowane instytucje lub organy odpowiedzi na ustalenia lub zalecenia 
Rzecznika w przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania, a także współpracę Rzecznika z Agencją 
Praw Podstawowych UE oraz innymi instytucjami i organami przy jednoczesnym unikaniu powielania działań. 
Zrezygnowano jednak z szeregu innych wcześniejszych propozycji lub ograniczono ich zakres. W szczególności 
utrzymany zostałby dwuletni termin na złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Proponowane przepisy dotyczące traktowania przypadków molestowania są mniej szczegółowe i nie zawierają 
żadnych wyraźnych odniesień do przypadków molestowania seksualnego. Zakres działań Rzecznika Praw 
Obywatelskich w przypadkach sygnalistów jest również nieco ograniczony, ponieważ zrezygnowano z 
regularnej oceny strategii i przeglądu procedur w tym obszarze oraz możliwości formułowania odnośnych 
zaleceń, a także udzielania sygnalistom bezstronnych porad i wytycznych eksperckich. Przepisy dotyczące 
możliwości okresowego analizowania przez Rzecznika procedur administracyjnych instytucji UE, oceniania ich 
skuteczności w zapobieganiu konfliktom interesów i gwarantowaniu bezstronności oraz sporządzania wniosków 
nie zostały wyraźnie ujęte w projekcie rezolucji z 2021 r., który zamiast tego przewiduje włączenie przypadków 
konfliktu interesów do rocznych sprawozdań Rzecznika dla Parlamentu Europejskiego.  
10 czerwca Parlament zatwierdził w głosowaniu projekt rozporządzenia. Następnie 18 czerwca Rada formalnie 
wyraziła zgodę na jego przyjęcie. Oczekuje się zatem, że podczas drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlament 
formalnie przyjmie nowy statut. 

Projekt rezolucji: 2021/2053(INL); komisja przedmiotowo właściwa: AFCO; sprawozdawca: Paulo Rangel (PPE, Portugalia).  

Jest to uaktualniona wersja notatki „W skrócie” opublikowanej przed pierwszą czerwcową sesją plenarną. 
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