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Przełamanie impasu dotyczącego wzmocnienia 
uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego 

Podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej Rada i Komisja Europejska mają odpowiedzieć na pytania ustne 
Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego dotyczące wniosku Parlamentu w sprawie 
uchylenia decyzji 95/167/WE (która obecnie reguluje uprawnienia śledcze Parlamentu) oraz przyjęcia nowego 
rozporządzenia w celu wzmocnienia jego uprawnień śledczych. Zwracając uwagę na niechęć Rady do 
zaangażowania się w negocjacje polityczne z Parlamentem w sprawie tego dossier, komisja AFCO pyta o 
przyczyny tego impasu i zwraca się do Rady i Komisji z pytaniem, czy chcą powrócić do stołu negocjacyjnego.  

Kontekst 
Parlament Europejski sprawuje funkcję kontrolną nad organem wykonawczym UE (art. 14 Traktatu o Unii 
Europejskiej) za pomocą wielu różnych narzędzi, w tym uprawnień śledczych. Chociaż Parlament może 
prowadzić śledztwo za pomocą różnych środków, możliwość powoływania komisji śledczych zajmuje wysokie 
miejsce wśród jego uprawnień nadzorczych. Komisje śledcze są obecnie regulowane art. 226 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i decyzją 95/167/WE, przyjętą przed wejściem w życie Traktatu z 
Lizbony. Decyzja ta jest powszechnie krytykowana, w tym przez sam Parlament, za bardzo restrykcyjną regulację 
uprawnień śledczych Parlamentu.  

Zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi większość w Parlamencie na wniosek jednej czwartej posłów do 
Parlamentu Europejskiego może powołać tymczasową komisję śledczą do zbadania konkretnych przypadków 
„zarzutów naruszeń lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii” przez instytucje lub 
organy UE lub organy krajowe (chociaż nie przez organy państw trzecich). Komisje śledcze nie mogą badać 
faktów rozpatrywanych przed sądem, „dopóki sprawa jest przedmiotem postępowania sądowego” (zasada sub 
judice). W celu zebrania dowodów komisje śledcze mogą zapraszać świadków, zwracać się o dokumenty do 
organów unijnych i krajowych, organizować wysłuchania z udziałem ekspertów oraz organizować wizyty 
informacyjne. Te uprawnienia śledcze mają jednak mniejszy zakres niż uprawnienia przyznane komisjom 
śledczym w wielu parlamentach państw członkowskich, ponieważ komisje śledcze Parlamentu Europejskiego 
nie mają uprawnień do wzywania świadków i nakładania na nich obowiązku stawienia się przed komisją i 
przedstawienia dowodów. Ponadto nie mogą one formalnie wymagać od świadków złożenia zeznań pod 
przysięgą ani nakładać na nich sankcji w przypadku nieuzasadnionej odmowy stawiennictwa lub złożenia 
fałszywych oświadczeń. Podobnie ich prawo dostępu do dokumentów jest ograniczone, ponieważ instytucje 
krajowe lub unijne mogą sprzeciwić się przekazaniu dokumentów komisji śledczej ze względu na tajemnicę lub 
bezpieczeństwo publiczne lub narodowe. 

Wniosek Parlamentu Europejskiego 
Uwzględniając wnioski wyciągnięte ze stosowania decyzji 95/167/WE i dążąc do wzmocnienia swoich uprawnień 
dochodzeniowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Parlament przedstawił w 2012 r. wniosek w sprawie 
przyjęcia nowego rozporządzenia regulującego jego uprawnienia śledcze (sprawozdawca: David Martin, S&D, 
Zjednoczone Królestwo). Wśród głównych nowości wprowadzonych przez wniosek znalazły się: i) wyjątek od 
zasady sub judice w odniesieniu do dochodzeń parlamentarnych będących w toku; ii) możliwość zażądania 
przez komisję śledczą udziału każdej osoby zamieszkałej w UE w wysłuchaniu (a nie tylko zaproszenia jej do 
udziału); iii) możliwość wezwania konkretnego urzędnika UE lub innego pracownika UE w celu złożenia zeznań 
przed komisją śledczą; iv) możliwość zwracania się o wszelkie stosowne dokumenty do instytucji i organów 
UE, państw członkowskich (chyba że jest to sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa i zależnie od 
przepisów prawa krajowego) oraz do osób fizycznych i prawnych (z zastrzeżeniem ich zobowiązań wynikających 
z prawa UE i prawa krajowego); v) zobowiązanie organów państw członkowskich do nakładania sankcji na 
podstawie ich prawa krajowego za konkretne naruszenia rozporządzenia (tj. za bezpodstawną odmowę 
dostarczenia dokumentów lub złożenia zeznań, składanie fałszywych zeznań i przekupywanie świadków); oraz 
vi) możliwość zwrócenia się do parlamentów narodowych państw członkowskich o współpracę w śledztwie, 
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jeżeli zarzuty naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE mogły wiązać się z 
odpowiedzialnością organu państwa członkowskiego; w tym celu PE może zawierać porozumienia 
międzyparlamentarne. 

Długie i bezskuteczne negocjacje 
Zgodnie z art. 226 TFUE, zmienionym traktatem lizbońskim, Parlament Europejski ma prawo inicjatywy w 
odniesieniu do rozporządzenia regulującego jego uprawnienia śledcze. Jednakże rozporządzenie ma zostać 
przyjęte przez Parlament w drodze specjalnej procedury ustawodawczej, w której wymagana jest zgoda Rady 
i Komisji. Parlament aktywnie dążył do uzyskania zgody obu instytucji w długich negocjacjach od czasu przyjęcia 
wniosku w 2012 r., przy założeniu, że procedura zgody wymaga od zaangażowanych instytucji działania w dobrej 
wierze na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnego tekstu. Porozumienie to nie zostało jednak 
dotychczas osiągnięte. 
Podczas kadencji parlamentarnej 2009–2014 negocjacje między instytucjami przyniosły pozytywne rezultaty w 
konkretnych obszarach, w tym w odniesieniu do przepisów gwarantujących poufność informacji, narzędzi 
dochodzeniowych przyznanych komisjom śledczym oraz uprawnienia do zwracania się o dokumenty, jak 
wskazali sekretarze generalni Rady i Komisja w piśmie skierowanym do sekretarza generalnego Parlamentu 4 
kwietnia 2014 r. Obie instytucje zasygnalizowały jednak, że istnieją „kwestie prawne i instytucjonalne”, które 
mogą utrudnić osiągnięcie porozumienia w sprawie wniosku Parlamentu. W związku z tym, że negocjacje 
znalazły się w impasie i wobec zbliżającego się końca kadencji Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą, aby 
zapobiec zaniechaniu prac nad wnioskiem z 2012 r.  
Podczas kadencji parlamentarnej 2014–2019 Parlament starał się wznowić negocjacje z innymi instytucjami na 
podstawie swojej wcześniejszej rezolucji ustawodawczej. W tym celu wyznaczył nowego sprawozdawcę (Ramón 
Jáuregui Atondo, S&D, Hiszpania), który sporządził trzy dokumenty robocze w odpowiedzi na obawy Rady i 
Komisji oraz przygotował dokument nieoficjalny zawierający przeformułowany wniosek, zatwierdzony 
przez komisję AFCO 25 kwietnia 2018 r. i przesłany Komisji i Radzie 3 maja 2018 r. Chociaż dokument 
nieoficjalny był omawiany zarówno przez Komisję, jak i Radę, w piśmie wysłanym do Parlamentu 25 października 
2018 r. Rada wyraziła sprzeciw wobec głównych nowych elementów. 18 kwietnia 2019 r., po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości negocjacji i wobec ponownie zbliżającego się końca kadencji parlamentarnej, Parlament 
przyjął rezolucję, w której wyraził najgłębszy sprzeciw wobec podejścia Rady do wniosku Parlamentu i zwrócił 
się do Rady i Komisji o wznowienie negocjacji z nowo wybranym Parlamentem.  
W trakcie obecnej kadencji Parlament opowiedział się za wznowieniem negocjacji z Radą i Komisją oraz 
wyznaczył nowego sprawozdawcę (Domènec Ruiz Devesa, S&D, Hiszpania) w celu nadania nowego impulsu 
temu procesowi. 17 grudnia 2020 r. sprawozdawca przedstawił komisji AFCO pierwszy dokument roboczy, w 
którym zaproponował stymulowanie procesu politycznego poprzez między innymi: i) rozważenie utworzenia 
trójstronnej grupy roboczej w celu znalezienia kompromisu między Radą, Komisją i Parlamentem w sprawie tego 
dossier; ii) formalną odpowiedź na pismo Rady z 25 października 2018 r.; iii) zachęcanie do tworzenia komisji 
śledczych w Parlamencie w celu zilustrowania słabych stron ich uprawnień śledczych; iv) maksymalizowanie 
presji politycznej na Komisję i Radę dzięki nawiązaniu rozmów na szczeblu politycznym lub powiązaniu danego 
dossier z innymi dossier, w których Rada potrzebuje działań Parlamentu; v) proponowanie sprawozdania z 
własnej inicjatywy w sprawie wdrożenia procedury zgody, w przypadku gdy Parlament ma prawo inicjatywy, jak 
ma to miejsce w przypadku uprawnień śledczych; oraz vi) prace Konferencji w sprawie przyszłości Europy.  
Dążąc do nadania nowego impulsu procesowi politycznemu, komisja AFCO skierowała pytania wymagające 
odpowiedzi ustnej na posiedzeniu plenarnym (art. 136 Regulaminu) zarówno do Komisji, jak i Rady, zwracając 
się do nich o wyjaśnienie impasu w sprawie wniosku Parlamentu oraz o zapewnienie, że obie instytucje 
zaangażują się w dialog polityczny z Parlamentem, aby osiągnąć porozumienie umożliwiające zakończenie 
procedury ustawodawczej. 

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej: O-000029/2021 i O-000030/2021. Komisja przedmiotowo właściwa: AFCO; 
Sprawozdawca: Domènec Ruiz Devesa (S&D, Hiszpania).  
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