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5.12.2018 A8-0411/11 

Poprawka  11 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. ponownie wzywa do utworzenia 

centralnego ośrodka przejrzystości dla 

wszystkich instytucji i agencji UE; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Poprawka  12 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. popiera zaangażowanie Rzecznika 

Praw Obywatelskich na rzecz poprawy 

przejrzystości lobbingu w UE; podkreśla 

znaczenie przyjęcia odpowiedniego aktu 

ustawodawczego w celu uczynienia 

unijnego rejestru służącego przejrzystości 

obowiązkowym i prawnie wiążącym dla 

wszystkich instytucji i agencji UE oraz 

przedstawicieli grup interesu, co zapewni 

pełną przejrzystość działalności 

lobbingowej; 

19. popiera zaangażowanie Rzecznika 

Praw Obywatelskich na rzecz poprawy 

przejrzystości lobbingu w UE; podkreśla 

znaczenie przyjęcia odpowiedniego aktu 

ustawodawczego w celu uczynienia 

unijnego rejestru służącego przejrzystości 

obowiązkowym i prawnie wiążącym dla 

wszystkich instytucji i agencji UE oraz 

przedstawicieli grup interesu, co zapewni 

jak najwyższy poziom przejrzystości 
działalności lobbingowej; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Poprawka  13 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. podkreśla znaczenie systematycznej 

aktualizacji i istotnej poprawy dokładności 

danych zawartych w unijnym rejestrze 

służącym przejrzystości, co obejmuje 

nałożenie na kancelarie prawne 

prowadzące lobbing obowiązku zgłaszania 

wszystkich ich klientów; zwraca uwagę, że 

wszelkie informacje dotyczące wpływu 

lobbystów powinny być upowszechniane 

bezpłatnie, w sposób zrozumiały i 

zapewniający ich łatwą dostępność dla 

obywateli; uważa, że należy zapewnić 

pełną przejrzystość finansowania 

wszystkich grup interesu; domaga się, by 

każda organizacja, która narusza przepisy 

przeciwdziałające efektowi „drzwi 

obrotowych”, była zawieszana w rejestrze 

służącym przejrzystości; 

20. podkreśla znaczenie systematycznej 

aktualizacji i istotnej poprawy dokładności 

danych zawartych w unijnym rejestrze 

służącym przejrzystości; uważa, że firmy 

doradcze, kancelarie prawne i doradcy 

prowadzący własną działalność 

gospodarczą powinni określać dokładną 

skalę działalności objętej rejestrem, a 

jednocześnie przyznaje, że w przypadku 

niektórych osób spełnienie wymogów 

rejestru służącego przejrzystości może być 

uniemożliwione na mocy prawa 

krajowego obowiązującego w niektórych 

państwach członkowskich; uważa, że 

należy zapewnić pełną przejrzystość 

finansowania wszystkich grup interesu;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Poprawka  14 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. zwraca uwagę na ustalenia 

dokonane przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zgodnie z którymi dalsze 

członkostwo przewodniczącego EBC w 

grupie G30 stanowiło przypadek 

niewłaściwego administrowania, gdyż 

wywołało wśród opinii publicznej 

wrażenie, że niezależność EBC od 

prywatnych interesów finansowych może 

być zagrożona; podkreśla, że członkowie 

Zarządu EBC powinni powstrzymać się od 

równoczesnego uczestnictwa w forach lub 

innych organizacjach, do których należą 

przedstawiciele kadry zarządczej banków 

nadzorowanych przez EBC; odnotowuje 

zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich 

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie 

zaangażowania prezesa EBC i członków 

jego organów decyzyjnych w G30 oraz 

apeluje do EBC o zmiany odnośnych 

przepisów w celu zapewnienia 

praktycznego wdrożenia najwyższych 

standardów w zakresie etyki i 

odpowiedzialności; 

21. przypomina, że niezależność EBC 

zapewnia członkom Zarządu EBC 

swobodę podejmowania odpowiedzialnych 

decyzji dotyczących udziału w forach, 

zgodnie z odpowiednimi zasadami 

dotyczącymi rozliczalności, w tym forach, 

których działalność nie jest jawna dla 

ogółu obywateli, jeżeli uważają to za 

niezbędne do zapewnienia optymalnego 

prowadzenia polityki pieniężnej EBC; 

odnotowuje opinię Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 5 lipca 2018 r.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Poprawka  15 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. uważa, że Komisja nie 

przestrzegała zasad przejrzystości, etyki i 

praworządności w procedurze 

zastosowanej przez nią do mianowania 

Martina Selmayra nowym sekretarzem 

generalnym; z wielkim ubolewaniem 

przyjmuje decyzję Komisji o zatwierdzeniu 

M. Selmayra na stanowisku nowego 

sekretarza generalnego, pomimo że 

wywołało to szeroką i powszechną krytykę 

ze strony obywateli UE oraz naraziło na 

szwank reputację UE jako całości; 

zaznacza, że M. Selmayr musi ustąpić ze 

stanowiska sekretarza generalnego, oraz 

wzywa Komisję do przyjęcia nowej 

procedury mianowania sekretarza 

generalnego, zapewniającej przestrzeganie 

najwyższych standardów pod względem 

przejrzystości, etyki i praworządności; 

22. wzywa Komisję do przyjęcia nowej 

procedury mianowania sekretarza 

generalnego, zapewniającej przestrzeganie 

najwyższych standardów pod względem 

przejrzystości, etyki i praworządności; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Poprawka  16 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Rzecznika Praw 

Obywatelskich do kontynuacji prac nad 

wzmocnieniem zasad etycznych w 

instytucjach UE, tak by rozwiązać 

problemy związane z efektem „drzwi 

obrotowych” oraz zagwarantować pełną 

przejrzystość wszystkich związanych z tym 

informacji, w tym szybkie opublikowanie 

nazwisk wszystkich unijnych urzędników 

wyższego szczebla, których ta sprawa 

dotyczy; oczekuje na analizę Rzecznika 

Praw Obywatelskich dotyczącą sposobu 

wdrażania przez Komisję jego wytycznych 

i sugestii co do tego, jak radzić sobie z 

sytuacjami „drzwi obrotowych”, z 

uwzględnieniem możliwości przyjmowania 

przepisów prawnych w celu zapobiegania 

takim sytuacjom i potencjalnym 

nadużyciom oraz stosowania sankcji w 

takich przypadkach; 

23. wzywa Rzecznika Praw 

Obywatelskich do kontynuacji prac nad 

wzmocnieniem zasad etycznych w 

instytucjach UE, tak by rozwiązać 

problemy związane z efektem „drzwi 

obrotowych” oraz zagwarantować jak 

najwyższy poziom przejrzystości 
wszystkich związanych z tym informacji, 

w tym szybkie opublikowanie nazwisk 

wszystkich unijnych urzędników wyższego 

szczebla, których ta sprawa dotyczy; 

oczekuje na analizę Rzecznika Praw 

Obywatelskich dotyczącą sposobu 

wdrażania przez Komisję jego wytycznych 

i sugestii co do tego, jak radzić sobie z 

sytuacjami „drzwi obrotowych”, z 

uwzględnieniem możliwości przyjmowania 

przepisów prawnych w celu zapobiegania 

takim sytuacjom i potencjalnym 

nadużyciom oraz stosowania sankcji w 

takich przypadkach; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Poprawka  17 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. ponownie apeluje do Komisji, aby 

zagwarantowała proaktywne podawanie do 

wiadomości oraz pełną przejrzystość w 

odniesieniu do zatrudnienia byłych 

komisarzy; wzywa Komisję do 

zapewnienia pełnej niezależności i 

rozliczalności komitetu ds. etyki oraz 

zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do 

dalszej oceny wszelkich ewentualnych 

konfliktów interesów członków komitetu 

ds. etyki oraz do składania sprawozdań na 

ten temat; 

27. ponownie apeluje do Komisji, aby 

zagwarantowała proaktywne podawanie do 

wiadomości oraz jak najwyższy poziom 

przejrzystości w odniesieniu do 

zatrudnienia byłych komisarzy; wzywa 

Komisję do zapewnienia pełnej 

niezależności i rozliczalności komitetu ds. 

etyki oraz zachęca Rzecznika Praw 

Obywatelskich do dalszej oceny wszelkich 

ewentualnych konfliktów interesów 

członków komitetu ds. etyki oraz do 

składania sprawozdań na ten temat; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Poprawka  18 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. gratuluje Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich dochodzenia strategicznego 

dotyczącego przejrzystości procesu 

legislacyjnego w Radzie (OI/2/2017/TE), 

lecz z żalem zauważa, że Rada nie odniosła 

się do ustaleń w stosownym terminie; 

uważa, że jest to niestety powracający 

temat, stale odzwierciedlany w skargach 

składanych do Rzecznika Praw 

Obywatelskich; uważa ponadto, że kwestię 

tę należy uznać za bardzo istotną dla życia 

demokratycznego Unii i dla faktycznego 

udziału obywateli na całym kontynencie, 

gdyż utrudnia ona wykonywanie traktatów 

konstytucyjnych i Karty praw 

podstawowych; w związku z tym zwraca 

uwagę na ustalenia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w niedawnej sprawie 

(1272/2017/LP – odmowa udzielenia 

publicznego dostępu do opinii Służby 

Prawnej Rady na temat porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

rejestru służącego przejrzystości), które 

sugerują, iż problem ten zagraża zasadzie 

równowagi instytucjonalnej oraz jest 

sprzeczny z podstawową praktyką lojalnej 

współpracy; zwraca uwagę, że niemożliwe 

jest dokonywanie wyrywkowych kontroli 

po odrzuceniu wniosku; 

28. gratuluje Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich dochodzenia strategicznego 

dotyczącego przejrzystości procesu 

legislacyjnego w Radzie (OI/2/2017/TE), 

lecz z żalem zauważa, że Rada nie odniosła 

się do ustaleń w stosownym terminie; 

uważa, że jest to niestety powracający 

temat, stale odzwierciedlany w skargach 

składanych do Rzecznika Praw 

Obywatelskich; uważa ponadto, że kwestię 

tę należy uznać za bardzo istotną dla życia 

demokratycznego Unii i dla faktycznego 

udziału obywateli na całym kontynencie, 

gdyż utrudnia ona wykonywanie traktatów 

konstytucyjnych i Karty praw 

podstawowych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Poprawka  19 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. apeluje do Rzecznika Praw 

Obywatelskich o wszczęcie dochodzenia 

strategicznego w celu dokonania oceny, 

czy instytucje, urzędy i agencje UE, takie 

jak Europejska Agencja Chemikaliów 

(ECHA), Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i EMA, 

dopilnowują, aby gromadzenie, badanie i 

publikowanie dowodów naukowych było 

w pełni niezależne, przejrzyste, 

bezstronne, dokładne i wolne od konfliktu 

interesów oraz aby istniała odpowiednia 

polityka i zabezpieczenia proceduralne, w 

szczególności w odniesieniu do GMO, 

glifosatu, pestycydów, produktów 

fitosanitarnych i biobójczych oraz leków; 

w związku z tym sugeruje dalsze 

dochodzenie w sprawie składu i procedur 

rekrutacyjnych komitetów i paneli 

naukowych działających przy tych 

agencjach, aby zapewnić ich całkowitą 

niezależność oraz wprowadzić jak 

najbardziej rygorystyczne mechanizmy 

zapobiegania wszelkim konfliktom 

interesów; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Poprawka  20 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. apeluje o przyznanie urzędowi 

Rzecznika Praw Obywatelskich większych 

zasobów finansowych i ludzkich, tak aby 

był on w stanie podołać obecnemu i 

przyszłemu obciążeniu pracą, z myślą o 

wypełnianiu jego podstawowego 

obowiązku ulepszania praktyk w zakresie 

dobrej administracji w UE, która to służba 

ma żywotne znaczenie dla obywateli Unii; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Poprawka  21 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich powinien przeprowadzić 

dochodzenie w sprawie konfliktu 

interesów zachodzącego między rolą 

Komisji w trojce a odpowiedzialnością 

spoczywającą na niej jako na strażniczce 

traktatów i dorobku prawnego; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


