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WSKAZÓWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że instytucje, agencje i inne organy Unii Europejskiej, stosując rozporządzenie 

(WE) nr 1049/2001, wciąż w pełni nie uwzględniają zmian wprowadzonych traktatem 

lizbońskim i Kartą praw podstawowych ani nie zapewniają zgodności z tymi przepisami, 

w szczególności w odniesieniu do demokracji uczestniczącej; odnotowuje i z 

zadowoleniem przyjmuje niedawne wyroki wielkiej izby Trybunału Sprawiedliwości w 

sprawach Digital Rights Ireland1 i Schrems2, w których Trybunał, stwierdzając 

nieważność odpowiednio dyrektywy w sprawie zatrzymania danych3 i decyzji w sprawie 

ochrony prywatności w ramach bezpiecznej przystani4, oparł się na Karcie praw 

podstawowych; podkreśla, że faktyczny publiczny dostęp do dokumentów i zarządzanie 

rejestrami dokumentów powinny opierać się na standardach, które są w odpowiednim 

stopniu zgodne z art. 41 i art. 42 Karty;  

2. w związku z tym zauważa, że obowiązujące Traktaty nie zawierają już jakichkolwiek 

postanowień porównywalnych z przepisami art. 207 ust. 3 Traktatu WE, które, mimo iż 

dotyczyły jedynie dostępu do dokumentów Rady, były wykorzystywane, by uzasadnić 

stosowanie w sprawach ustawodawczych wyjątku chroniącego „przestrzeń na 

zastanowienie się” określonego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia; ponownie podkreśla swój 

pogląd, który podziela również Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, że obecne 

procedury dotyczące rozmów trójstronnych przed ewentualnym porozumieniem w 

pierwszym czytaniu nie zapewniają satysfakcjonującego poziomu przejrzystości 

ustawodawczej i dostępu do dokumentów; zauważa, że o ile rozmowy trójstronne są 

istotne i skuteczne, dotyczące ich obecnie procedury wzbudzają obawy co do 

przejrzystości procedury ustawodawczej, która przyczynia się do umocnienia demokracji, 

gdyż umożliwia obywatelom skontrolowanie wszelkich informacji, które legły u podstaw 

aktu prawnego, jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości w sprawach połączonych 

Szwecja i Maurizio Turco przeciwko Radzie; przypomina w tym kontekście, że mimo iż 

podstawowym założeniem jest upublicznianie dokumentów ustawodawczych, w 

poszczególnych wypadkach można stosować odstępstwa od tej zasady na podstawie 

szczegółowego uzasadnienia interesu publicznego oraz rzeczywistego i znacznego 

zagrożenia, że takie upublicznienie istotnie osłabiłoby proces podejmowania decyzji przez 

instytucje; 

3. przypomina, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje ryzyko 

zewnętrznych nacisków oraz że może ono stanowić uzasadniony powód do ograniczenia 

dostępu do dokumentów związanych z procesem podejmowania decyzji, pod warunkiem 

że istnienie takich nacisków zewnętrznych zostanie dokładnie ustalone, a dowody będą 

wskazywały, że istnieje możliwe do przewidzenia zagrożenie, iż na decyzję, która ma 

                                                 
1 Sprawy połączone C-293/12 oraz C-594/12. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
2 Sprawa C-362/14. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r.  
3 Dyrektywa 2006/24/WE 
4 Decyzja Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. 
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zostać podjęta, mogłyby w istotny sposób wpłynąć naciski zewnętrzne1; niepokoi się, że 

obecna praktyka faworyzuje szerszy dostęp lobbystów, a nie społeczeństwa do etapów, na 

których podejmowane są decyzje w procesie ustawodawczym; 

4. uważa w związku z tym, że dokumenty sporządzane w ramach rozmów trójstronnych, 

takie jak porządki dzienne, podsumowania wniosków i protokoły sporządzone w celu 

ułatwienia negocjacji nie mogą zasadniczo być traktowane odrębnie od innych 

dokumentów ustawodawczych; przypomina, że Parlament zobowiązał już swoje odnośne 

organy do podjęcia działań w tej kwestii, a także zaapelował do innych instytucji, by 

uczyniły podobnie; jest zdania, że wykaz posiedzeń trójstronnych oraz wyżej 

wspomnianych dokumentów powinien zostać bezpośrednio udostępniony w rejestrze 

dokumentów Parlamentu; przypomina, że przyszłe międzyinstytucjonalne porozumienie 

w sprawie lepszego stanowienia prawa, jeśli zostanie przyjęte, obejmować będzie 

przepisy dotyczące bazy danych zawierającej dokumenty ustawodawcze oraz zasady 

właściwego prowadzenia rozmów trójstronnych; 

5. podkreśla znaczenie podawania do wiadomości publicznej stopnia zaawansowania 

negocjacji po każdych rozmowach trójstronnych oraz optowania za mandatem plenarnym 

dla zespołu negocjacyjnego Parlamentu w celu zwiększenia przejrzystości w odniesieniu 

do porozumień w pierwszym czytaniu, które są powszechnie zawierane w ramach 

rozmów trójstronnych oraz coraz częściej stosowane; 

6. podkreśla, że dokumenty nielegislacyjne, np. dokumenty administracyjne, objęte są 

zasadą „możliwie najszerszego dostępu do dokumentów” wyrażoną w art. 1 lit. a) 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz że dokumenty powinny być w każdym wypadku 

sprawdzane pod kątem ustalenia, czy ich ujawnienie faktycznie ograniczyłoby ochronę 

jednego z interesów chronionych na podstawie wyjątków w zakresie dostępu publicznego 

do dokumentów, jak również, o ile możliwość taka jest przewidziana w rozporządzeniu, 

czy nadrzędny interes publiczny wymaga ujawnienia dokumentu pomimo iż dany wyjątek 

mógłby mieć zastosowanie bez zagłębiania się w sprawę; 

7. wzywa Komisję do ustanowienia wspólnego rejestru dla procedur ustawodawczych w 

celu ułatwienia identyfikowalności procesu legislacyjnego; 

8. przypomina, że na mocy art. 1 lit. c) oraz art. 15 ust. 1 instytucje są zobowiązane do 

„promowania dobrych praktyk administracyjnych w odniesieniu do dostępu do 

dokumentów” oraz do „tworzenia dobrych praktyk administracyjnych w celu ułatwienia 

wykonania praw dostępu zagwarantowanych (niniejszym) rozporządzeniem”; podkreśla, 

że przejrzystość jest blisko związana z prawem do dobrej administracji, o którym mowa w 

art. 298 TFUE oraz art. 41 Karty praw podstawowych, oraz ponownie podkreśla swoje 

wezwanie do przyjęcia regulacji w zakresie postępowania administracyjnego w 

odniesieniu do administracji UE2; 

9. uznaje za priorytet zapewnienie przez instytucje UE pełnej przejrzystości w odniesieniu 

do dostępu do dokumentów; podkreśla w związku z tym, że oprócz dostępu do 

                                                 
1 Sprawa T-144/05 Pablo Muñiz przeciwko Komisji, ust. 86. 
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie 

prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej (Dz.U. C 440 z 30.12.2015, s. 

17). 
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dokumentów także debaty prowadzone w Radzie powinny zostać upublicznione, tak aby 

obywatele mogli zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego zostały podjęte określone decyzje; 

10. z zadowoleniem przyjmuje pomysł zwrócenia się do Komisji o utworzenie rejestru aktów 

delegowanych, które są istotną częścią prawodawstwa UE, oraz wskazuje, że zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 oraz w celu zapewnienia pełnego, demokratycznego 

i przejrzystego nadzoru ze strony Parlamentu konieczne jest umożliwienie dostępu do 

dokumentów sporządzanych w ramach procedury przekazania uprawnień; 

11. wzywa Radę do przeglądu swojej polityki w zakresie dostępu do dokumentów oraz 

dostosowania jej do odpowiednich postanowień Karty praw podstawowych; 

12. zauważa, że aby zapewnić legalność i rozliczalność demokratycznego systemu 

politycznego szanującego praworządność, obywatele muszą mieć prawo do otrzymywania 

informacji dotyczących działalności swoich przedstawicieli, procesu podejmowania 

decyzji, sposobu, w jaki rozdysponowane są publiczne pieniądze, tego, na co są 

wydawane, a także do sprawowania kontroli w tych dziedzinach zgodnie z zasadą 

identyfikowalności środków oraz ze stanowiskiem zajętym przez Parlament we 

wcześniejszych rezolucjach; 

13. przypomina, że pomimo postępu w udostępnianiu w witrynie internetowej Parlamentu 

informacji na temat poszczególnych świadczeń przysługujących posłom do Parlamentu 

Europejskiego oraz zasad je regulujących, polityka ta powinna być realizowana z 

uwzględnieniem najlepszych praktyk stosowanych przez parlamenty krajowe, jak również 

działań podjętych już przez poszczególnych posłów; zachęca w związku z tym wszystkich 

posłów do zaangażowania się w to przedsięwzięcie poprzez aktywność w zakresie 

ujawniania informacji dotyczących ich konkretnych działań oraz wydatków, aby 

Parlament zachował pozycję unijnego lidera w dziedzinie przejrzystości i otwartości, a 

także w celu zwiększenia odpowiedzialności wobec opinii publicznej za wydawanie 

środków publicznych; 

14. ubolewa, że ostatnie posiedzenie komitetu międzyinstytucjonalnego utworzonego na 

podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 odbyło się dnia 15 grudnia 

2009 r.; ponownie zachęca komitet międzyinstytucjonalny do prowadzenia 

aktywniejszych działań i przedkładania właściwym komisjom sprawozdań dotyczących 

omawianych kwestii; apeluje do komitetu międzyinstytucjonalnego o bardziej regularne 

organizowanie swoich posiedzeń oraz o rozpoczęcie wewnętrznych debat i dyskusji 

poprzez zachęcanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych do prezentowania 

swoich opinii i wysłuchiwanie ich stanowisk; wzywa komitet międzyinstytucjonalny do 

pilnego rozwiązania kwestii, o których mowa w niniejszej rezolucji. 
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