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Poprawka 1/rev
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0050/2019
Paulo Rangel
Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich 
(Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
2018/2080(INL)

Projekt rezolucji
Motyw 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(4a) Rzecznik Praw Obywatelskich ma 
prawo do wydawania zaleceń w przypadku 
stwierdzenia, że instytucja nie stosuje 
prawidłowo orzeczenia sądu.
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Poprawka 2/rev
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0050/2019
Paulo Rangel
Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich 
(Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
2018/2080(INL)

Projekt rezolucji
Motyw 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Rzecznik Praw Obywatelskich 
powinien dysponować wszelkimi środkami 
niezbędnymi do właściwego wykonywania 
swoich zadań. W tym celu należy 
zobowiązać instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii do dostarczania 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
wszelkich informacji, jakich od nich 
zażąda, z zastrzeżeniem obowiązków 
Rzecznika na mocy rozporządzenia (UE) 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady2. Dostęp do dokumentów lub 
informacji niejawnych powinien 
następować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi przetwarzania informacji 
poufnych przez daną instytucję, dany organ 
lub daną jednostkę organizacyjną Unii. 
Instytucje, organy lub jednostki 
organizacyjne przekazujące niejawne 
informacje lub dokumenty powinny 
poinformować Rzecznika Praw 
Obywatelskich o takim utajnieniu. Do 
celów realizacji przepisów dotyczących 
przetwarzania informacji poufnych przez 
daną instytucję, dany organ lub daną 
jednostkę organizacyjną Unii Rzecznik 
Praw Obywatelskich powinien uzgodnić 
wcześniej z tą instytucją, tym organem lub 
tą jednostką organizacyjną warunki 
postępowania z dokumentami lub 
informacjami niejawnymi i innymi 

(8) Rzecznik Praw Obywatelskich 
powinien dysponować wszelkimi środkami 
niezbędnymi do właściwego wykonywania 
swoich zadań. W tym celu należy 
zobowiązać instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii do dostarczania 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
wszelkich informacji, jakich od nich 
zażąda, z zastrzeżeniem obowiązków 
Rzecznika na mocy rozporządzenia (UE) 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady2. Dostęp do dokumentów lub 
informacji niejawnych powinien 
następować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi przetwarzania informacji 
poufnych przez daną instytucję, dany organ 
lub daną jednostkę organizacyjną Unii. 
Instytucje, organy lub jednostki 
organizacyjne przekazujące niejawne 
informacje lub dokumenty powinny 
poinformować Rzecznika Praw 
Obywatelskich o takim utajnieniu. Do 
celów realizacji przepisów dotyczących 
przetwarzania informacji poufnych przez 
daną instytucję, dany organ lub daną 
jednostkę organizacyjną Unii Rzecznik 
Praw Obywatelskich powinien uzgodnić 
wcześniej z tą instytucją, tym organem lub 
tą jednostką organizacyjną warunki 
postępowania z dokumentami lub 
informacjami niejawnymi. W przypadku 
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informacjami objętymi obowiązkiem 
zachowania tajemnicy zawodowej. W 
przypadku gdy Rzecznik nie otrzyma 
żądanej pomocy, powinien poinformować 
o tym Parlament Europejski, który może 
podjąć odpowiednie działania.

gdy Rzecznik nie otrzyma żądanej 
pomocy, powinien poinformować o tym 
Parlament Europejski, który może podjąć 
odpowiednie działania.

_________________ _________________
2 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 
145 z 31.5.2001, s. 43).

2 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 
145 z 31.5.2001, s. 43).
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