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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez Komisję zamiar przedstawienia w 

2016 r. wniosku dotyczącego porozumienia międzyinstytucjonalnego zmieniającego 

rejestr służący przejrzystości dla przedstawicieli grup interesu; nalega, aby podczas 

konsultacji, które zostaną przeprowadzone przed przedstawieniem tego wniosku, 

uwzględniono w sposób zrównoważony różne wyrażone opinie; uważa, że trzeba 

podnieść poziom przejrzystości dzięki ustanowieniu obowiązkowego rejestru UE; 

2. apeluje o stosowanie śladu legislacyjnego dla działań lobbingowych w UE na zasadzie 

dobrowolnej; wskazuje w związku z tym na możliwość dołączania do wniosków Komisji i 

sprawozdań PE załączników, w których zostanie wyraźnie wskazane, którzy lobbyści 

mieli istotny wpływ na treść tych wniosków i sprawozdań; zachęca posłów do Parlamentu 

Europejskiego i przedstawicieli Rady do dobrowolnego publikowania informacji o swoich 

spotkaniach z zainteresowanymi stronami, jak ma to w zwyczaju Komisja; 

3. wzywa te instytucje europejskie, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym 

Parlament, do nasilenia swoich działań służących monitorowaniu i wdrażaniu, np. kontroli 

oświadczeń majątkowych; zauważa, że organy monitorujące i nakładające sankcje muszą 

być niezależne politycznie; 

4. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący publikowania co dwa lata 

sprawozdania na temat aktualnej sytuacji w odniesieniu do korupcji w UE; wzywa 

Komisję do przedłożenia bez dalszej zwłoki addendum do swojego pierwszego 

sprawozdania o zwalczaniu korupcji, opisującego szczegółowo sytuację w instytucjach 

UE w tym zakresie; 

5. zwraca się do Komisji, aby – w celu pilnowania przestrzegania przez instytucje 

antykorupcyjnych norm Rady Europy – kontynuowała dyskusje dotyczące przystąpienia 

UE do Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) z myślą o wyznaczeniu wstępnego 

kalendarza tego przystąpienia; 

6. ubolewa nad niewielkimi postępami osiągniętymi w zakresie ochrony demaskatorów i 

dziennikarzy, którzy mogą odgrywać istotną rolę w zwalczaniu korupcji; ubolewa w 

związku z tym także nad tym, że Komisja nie odpowiedziała na wniosek Parlamentu 

Europejskiego, by przeprowadziła ona analizę dotyczącą możliwości wprowadzenia 

europejskiego programu ochrony demaskatorów; zwraca się do Komisji o przedstawienie 

komunikatu na ten temat do końca 2016 r. w oparciu o ocenę sytuacji w zakresie 

przepisów dotyczących demaskatorów na szczeblu krajowym oraz o rozważenie 

ewentualnego planu ustanowienia przepisów minimalnych dotyczących demaskatorów; 

7. ubolewa również nad brakiem postępów w dziedzinie przeciwdziałania nadużywaniu 

przepisów o zniesławieniu w celu zastraszania dziennikarzy i innych osób prowadzących 

śledztwa w sprawie korupcji; wzywa w szczególności Komisję do zapoczątkowania 

dyskusji na temat prawodawstwa wspierającego uchylanie sankcji karnych za 
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zniesławienie w państwach członkowskich; 

8. uważa, że niezależna i silna Prokuratura Europejska, o jasno określonych kompetencjach i 

obowiązkach, pomoże w zwalczaniu przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii 

oraz prowadzeniu dochodzeń, ściganiu i stawianiu przed sądem osób popełniających 

przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii; uważa, że jakiekolwiek mniej 

zdecydowane rozwiązanie miałoby negatywny wpływ na budżet Unii; zachęca Radę do 

zapewnienia nowego impulsu negocjacjom w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony 

interesów finansowych w celu wzmocnienia istniejących ram prawnych i zwiększenia 

efektywności ochrony interesów finansowych UE; 

9. ubolewa nad tym, że Rada blokuje przegląd rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie 

publicznego dostępu do dokumentów; wzywa Radę do przyjęcia konstruktywnego 

stanowiska uwzględniającego stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w 

pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2011 r. oraz wymogi Traktatu z Lizbony; zauważa, 

że zastosowano się do niewielu zaleceń Parlamentu Europejskiego dotyczących 

przejrzystości i dostępu do dokumentów; przypomina, że przejrzystość zwiększa zaufanie 

publiczne do instytucji UE, umożliwiając obywatelom uzyskiwanie informacji o unijnym 

procesie podejmowania decyzji; obywatele powinni być informowani dokładnie i 

terminowo; powtarza zatem, że przejrzystość administracji UE i procesu stanowienia 

prawa jest kluczowa dla legitymizacji prawodawstwa i strategii politycznych UE; 

podkreśla, że przejrzystość jest fundamentem „lepszego stanowienia prawa”; 

10. ponawia swoje zalecenie, aby każda instytucja lub organ UE wyznaczyły w ramach 

swoich istniejących struktur zarządzania urzędnika ds. przejrzystości, który będzie 

odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z zasadami; 

11. przypomina o konieczności zwiększenia przejrzystości negocjacji ustawodawczych, w 

tym rozmów trójstronnych; zauważa zatem, że należy zwiększyć ich przejrzystość dzięki 

składaniu sprawozdań we właściwej komisji parlamentarnej na temat rozwoju sytuacji 

negocjacji trójstronnych; w szczególności przypomina, że zgodnie z art. 73 ust. 4 

Regulaminu Parlamentu zespół negocjacyjny po każdych rozmowach trójstronnych musi 

złożyć sprawozdanie właściwej komisji i udostępnić jej dokumenty zawierające wyniki 

rozmów trójstronnych; apeluje zatem, aby zarówno ustne sprawozdanie, jak i dokumenty 

zawierały szczegółowe informacje o stanie negocjacji trójstronnych; apeluje także o 

publiczne udostępnianie wykazu terminów posiedzeń trójstronnych, a także nazwisk 

bezpośrednich uczestników; 

12. podkreśla znaczenie pozostawienia odpowiedniego czasu między osiągnięciem 

ostatecznego porozumienia w danych rozmowach trójstronnych a głosowaniem 

potwierdzającym we właściwej komisji, tak aby członkowie właściwej komisji mogli 

przeczytać tekst i omówić go w swoich grupach politycznych przed ostatecznym 

głosowaniem w komisji; 

13. apeluje o zwiększenie przejrzystości agencji UE i ich stosunków z innymi organami UE; 

podkreśla znaczenie przejrzystości procedur nominacji, wyboru i powoływania 

przedstawicieli agencji, szczególnie gdy uczestniczy w nich Parlament; 

14. uważa, że pierwsze dwuletnie sprawozdanie Komisji o zwalczaniu korupcji było 

obiecującą próbą objęcia nadzorem korupcji w państwach członkowskich; apeluje do 
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Komisji o włączenie do przyszłego sprawozdania z 2016 r. analizy zagrożenia korupcją w 

instytucjach UE, wraz z przeglądem największych problemów korupcyjnych w państwach 

członkowskich, zaleceniami politycznymi zmierzającymi do zaradzenia tym problemom, 

a także działaniami następczymi, które powinny być podjęte przez Komisję, ze 

szczególnym uwzględnieniem szkodliwego wpływu działań korupcyjnych na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
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