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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie 
roczne za 2018 r. (2019/xxxx(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2018 r.,

– uwzględniając art. 15, art. 24 akapit trzeci i art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 11, 41, 42 i 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie 
funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich1,

– uwzględniając Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej przyjęty przez 
Parlament w dniu 6 września 2001 r.,

– uwzględniając umowę ramową w sprawie współpracy, zawartą pomiędzy Parlamentem 
a Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich w dniu 15 marca 2006 r., która weszła 
w życie w dniu 1 kwietnia 2006 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia 
strategicznego OI/2/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości 
podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyniku działalności 
Komisji Petycji w roku 20183,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich,

– uwzględniając art. 54 oraz art. 232 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze, że sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2018 r. zostało oficjalnie przedłożone przewodniczącemu Parlamentu 
w dniu xxx 2019 r., zaś w dniu 4 września 2019 r. w Brukseli rzecznik Emily O’Reilly 

1 Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0045.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0114.
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przedstawiła je Komisji Petycji;

B. mając na uwadze, że na mocy art. 24 i 228 TFUE Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich uprawniony jest do przyjmowania skarg dotyczących przypadków 
niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wykonującego funkcje sądowe; 

C. mając na uwadze, że w 2018 r. Rzecznik wszczął 490 dochodzeń, w tym 482 na 
podstawie skarg, a 8 z inicjatywy własnej, oraz zamknął 545 dochodzeń (534 na 
podstawie skarg, a 11 z inicjatywy własnej); mając na uwadze, że większość dochodzeń 
dotyczyła Komisji (285 dochodzeń, tj. 58,2 %), druga z kolei liczba dochodzeń 
dotyczyła agencji UE (43 dochodzenia, tj. 8,8 %), a pozostałe dochodzenia rozkładały 
się następująco: Parlament (30 dochodzeń, tj. 6,1 %), Europejski Urząd Doboru Kadr 
(EPSO) (23 dochodzenia, tj. 4,7 %), Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) 
(23 dochodzenia, tj. 4,7 %), Europejski Bank Inwestycyjny (16 dochodzeń, tj. 3,3 %), 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (14 dochodzeń, 
tj. 2,8 %) i inne instytucje (56 dochodzeń, tj. 11,4 %);

D. mając na uwadze, że główne trzy zastrzeżenia będące przedmiotem dochodzeń 
zamkniętych przez Rzecznika w 2018 r. dotyczyły: przejrzystości, rozliczalności oraz 
publicznego dostępu do informacji i dokumentów (24,6 %), kultury sprawowania 
służby publicznej (19,8 %) i właściwego korzystania z uprawnień dyskrecjonalnych 
(16,1 %); inne zastrzeżenia obejmowały przestrzeganie praw proceduralnych, takich jak 
prawo do bycia wysłuchanym, przestrzeganie praw podstawowych, rekrutację, kwestie 
etyczne, udział obywateli w procesie decyzyjnym UE, w tym w ramach postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, należyte zarządzanie 
finansami w ramach unijnych przetargów, dotacji i zamówień oraz rekrutacji, a także 
właściwe zarządzanie kwestiami kadrowymi UE;

E. mając na uwadze, że w ramach swojej pracy strategicznej w 2018 r. biuro Rzecznika 
wszczęło pięć nowych dochodzeń strategicznych: w sprawie traktowania osób z 
niepełnosprawnościami we wspólnym systemie ubezpieczenia chorobowego, w sprawie 
dostępności stron internetowych Komisji dla osób z niepełnosprawnościami, w sprawie 
działań Europejskiej Agencji Leków poprzedzających złożenie wniosku, w sprawie 
reagowania przez Komisję na problem „drzwi obrotowych” w przypadku pracowników 
UE oraz w sprawie rozliczalności prac ustawodawczych Rady; mając na uwadze, że w 
2018 r. Rzecznik podjął 10 inicjatyw strategicznych m.in. w sprawach takich jak 
używanie języków w służbie cywilnej UE, polityka przeciwdziałania molestowaniu w 
służbie cywilnej UE oraz ochrona dzieci migrujących; 

F. mając na uwadze, że w 2018 r. Rzecznik uruchomił nową stronę internetową, ze 
zmienionym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem dla potencjalnych skarżących; 
mając na uwadze, że stosowana przez Rzecznika przyspieszona procedura 
rozpatrywania skarg dotyczących publicznego dostępu do dokumentów odzwierciedla 
zobowiązanie Rzecznika, by w ciągu 40 dni udzielać pomocy i przedstawiać – w 24 
językach urzędowych – decyzje osobom zwracającym się o pomoc; mając na uwadze, 
że ta nowa inicjatywa stanowi element strategii służącej poprawie skuteczności biura 
Rzecznika;
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G. mając na uwadze, że w następstwie dochodzenia Rzecznik stwierdził, iż brak 
przejrzystości w Radzie w odniesieniu do publicznego dostępu do jej dokumentów 
ustawodawczych oraz jej obecne praktyki pod względem przejrzystości procesu 
decyzyjnego, a w szczególności dyskusji przygotowawczych prowadzonych na szczeblu 
Coreper i grup roboczych, stanowią przypadek niewłaściwego administrowania;

H. mając na uwadze, że w 2018 r. Rzecznik wprowadził strategię przeciwdziałania 
molestowaniu, przewidującą kontrolę polityki przeciwdziałania molestowaniu 
stosowanej przez administrację UE; mając na uwadze, że w 2018 r. Rzecznik 
postanowił zwrócić się do 26 instytucji i agencji UE z prośbą o szczegółowe informacje 
dotyczące tej polityki i sposobu jej realizacji;

I. mając na uwadze, że Rzecznik stanowi część unijnych struktur ramowych wynikających 
z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest ochrona, 
wspieranie i monitorowanie wdrażania tej konwencji na szczeblu instytucji UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie roczne za 2018 r. przedstawione przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

2. gratuluje Emily O’Reilly wykonanej pracy i konstruktywnych działań na rzecz poprawy 
jakości administracji UE oraz poprawy dostępności i jakości usług oferowanych 
obywatelom przez tę administrację;

3. podkreśla znaczenie przejrzystości i publicznego dostępu do dokumentów będących w 
posiadaniu Rady; zaznacza, że Rzecznik dąży do zapewnienia większej rozliczalności 
unijnego procesu ustawodawczego wobec obywateli;

4. domaga się, by Rada, jako jeden z dwóch organów unijnej władzy ustawodawczej, 
dostosowała swoje metody pracy do standardów demokracji parlamentarnej, jak 
przewidziano w Traktatach, zamiast pełnić funkcję forum dyplomatycznego, która nie 
była funkcją zamierzoną;

5. apeluje do Rzecznika o dalsze monitorowanie wdrażania zmienionych przepisów 
Komisji wprowadzonych we wrześniu 2018 r., dotyczących problemu „drzwi 
obrotowych”;

6. dostrzega potrzebę przejrzystości w procesie decyzyjnym UE; popiera tworzenie przez 
trzy instytucje wspólnego portalu legislacyjnego, który będzie stanowić przyjazną dla 
użytkowników niebędących specjalistami ścieżkę dostępu do informacji o toczących się 
procedurach ustawodawczych; 

7. popiera publikowanie ostatecznych wersji dokumentów dotyczących rozmów 
trójstronnych; zauważa, że wyrok w sprawie De Capitani (T-540/15) z marca 2018 r. 
stanowi, że poglądy instytucji odzwierciedlone w dokumentach „czterokolumnowych” 
nie podlegają ogólnemu domniemaniu nieujawniania; zauważa, że sensytywność 
tematyki dokumentów dotyczących rozmów trójstronnych nie została sama w sobie 
uznana za wystarczającą podstawę, by odmawiać obywatelom dostępu do nich; 

8. powtarza, że niezależność EBC daje członkom jego Zarządu swobodę decydowania – 
odpowiedzialnie i w oparciu o przestrzeganie należytej rozliczalności – o uczestnictwie 
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w forach, także tych, które nie są otwarte dla szerszego odbiorcy, jeżeli uznają to za 
niezbędne, by jak najlepiej realizować politykę pieniężną EBC; przyjmuje do 
wiadomości opinię Rzecznika z dnia 5 lipca 2018 r.;

9. wzywa Komisję, aby na etapie nieformalnego dialogu między nią samą a państwami 
członkowskimi zapewniła przejrzystość i dostęp do dokumentów i informacji 
dotyczących procedur EU Pilot związanych z otrzymanymi petycjami; wzywa Komisję, 
aby w odniesieniu do dochodzeń w sprawie naruszeń prawa UE przyjęła odmienne 
podejście i wszczynała postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego nieopierające się wyłącznie na mechanizmie EU Pilot;

10. podkreśla znaczenie środków przyjętych w celu zwiększenia przejrzystości decyzji 
podejmowanych w ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; przypomina, że w 2014 r. Komisja utworzyła – na stronie internetowej 
„Europa” – scentralizowaną platformę prezentującą wyczerpujące informacje na temat 
uchybień; zaznacza, że w sprawozdaniach rocznych z kontroli stosowania prawa UE 
Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i obywatelom informacje o 
postępowaniach w ramach mechanizmu EU Pilot i postępowaniach w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

11. popiera zaangażowanie Rzecznika na rzecz poprawy przejrzystości lobbingu w UE; 
popiera zobowiązanie Komisji do wdrożenia zmienionych przepisów horyzontalnych 
dotyczących grup ekspertów, w tym w odniesieniu do przejrzystości i konfliktu 
interesów; podkreśla, iż ważne jest, by osoby i organizacje reprezentujące interesy 
prywatne były rejestrowane w rejestrze służącym przejrzystości, tak aby można było 
dokonywać nominacji zgodnie z przepisami horyzontalnymi; 

12. podkreśla znaczenie stosowanej od października 2018 r. praktyki umieszczania w 
rejestrze służącym przejrzystości wykazu spotkań rejestrujących się osób z 
komisarzami, członkami ich gabinetów i dyrektorami generalnymi;

13. podkreśla, że potrzebne jest porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru 
służącego przejrzystości między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą; popiera 
wyniki prac pierwszych posiedzeń i negocjacji, których celem było nadanie kierunku 
działaniom i które rozpoczęły się w styczniu 2018 r.;

14. odnotowuje z niepokojem, że Komisja w obecnym składzie nie wprowadziła specjalnej 
procedury mianowania sekretarza generalnego, i domaga się, by nowa Komisja to 
uczyniła; 

15. popiera wniosek Komisji z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczący nowego kodeksu 
postępowania członków Komisji Europejskiej; popiera wzmocnienie pewnych aspektów 
wprowadzone na mocy nowego kodeksu, mianowicie przedłużenie okresu 
obowiązkowego powiadamiania o działalności prowadzonej po zakończeniu mandatu i 
nałożony na byłych komisarzy zakaz prowadzenia lobbingu w Komisji;

16. ponownie podkreśla i jest w pełni przekonany, że we wszystkich instytucjach UE należy 
stosować rygorystyczne zasady i standardy moralne i etyczne, aby zagwarantować 
poszanowanie zobowiązania do godziwego i rozważnego zachowania; 
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17. wzywa Rzecznika do monitorowania zgodności wspólnego systemu ubezpieczenia 
chorobowego (JSIS) z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; wzywa 
Komisję do aktualizacji tekstu ogólnych przepisów wykonawczych regulujących 
funkcjonowanie wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego w odniesieniu do 
kosztów leczenia osób niepełnosprawnych lub osób cierpiących na poważną chorobę;

18. wyraża zadowolenie z Nagrody za dobrą administrację przyznawanej przez Rzecznika w 
uznaniu działań służby cywilnej UE na rzecz wypracowania innowacyjnych sposobów 
wdrażania polityki przyjaznej obywatelom;

19. zachęca Rzecznika do dalszej współpracy z krajowymi rzecznikami praw obywatelskich 
za pośrednictwem europejskiej sieci rzeczników;

20. wyraża uznanie dla doskonałej współpracy rzecznik Emily O’Reilly i jej zespołu z Komisją 
Petycji;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz 
sprawozdania Komisji Petycji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz 
rzecznikom praw obywatelskich lub odpowiadającym im organom w państwach 
członkowskich.
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UZASADNIENIE

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2018 r.4 
zostało oficjalnie przedłożone przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w dniu xxx 
2019 r., zaś w dniu 4 września 2019 r. w Brukseli rzecznik Emily O’Reilly przedstawiła 
sprawozdanie Komisji Petycji.

Mandat Rzecznika Praw Obywatelskich jest zapisany w art. 24 i 228 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

W art. 24 TFUE i art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ustanowiono prawo do 
wnoszenia skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zgodnie z art. 228 TFUE Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany przez 
Parlament Europejski, jest uprawniony do przyjmowania od każdego obywatela Unii lub 
każdej osoby fizycznej lub prawnej, której miejsce zamieszkania lub statutowa siedziba 
znajduje się w państwie członkowskim, skarg dotyczących przypadków niewłaściwego 
administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z 
wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje 
sądowe.

Niewłaściwe administrowanie oznacza administrowanie nieprawidłowe lub nieudolne. 
Dochodzi do niego, gdy instytucja nie działa zgodnie z prawem, nie przestrzega zasad dobrej 
administracji lub narusza prawa człowieka.

Kluczowy aspekt obecnej wersji traktatów ściśle związany z działalnością Rzecznika został 
uwzględniony w art. 15 TFUE. Artykuł 15 TFUE stanowi bowiem, że w celu wspierania 
dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady 
otwartości. Ponadto przewidziano w nim również, że każdy obywatel Unii oraz każda osoba 
fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie 
członkowskim muszą mieć prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii.

Dodatkowym zasadniczym elementem szczególnie związanym z rolą Rzecznika jest art. 41 
ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w którym podkreślono, że „każdy ma 
prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie 
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii”.

W 2018 r. o pomoc do służb Rzecznika zwróciło się 17996 obywateli, z czego 14596 
otrzymało poradę za pośrednictwem interaktywnego przewodnika dostępnego na stronie 
internetowej Rzecznika, służby Rzecznika udzieliły odpowiedzi na 1220 pozostałych 
wniosków o informacje, a 2180 wniosków zostało rozpatrzonych przez Rzecznika jako 
skargi.

Z łącznej liczby 2180 skarg rozpatrywanych przez Rzecznika w 2018 r. 880 wchodziło w 
zakres mandatu Rzecznika, a 1300 wykraczało poza ten zakres.

4 https://europa.eu/!hh96tm
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W 2018 r. Rzecznik wszczął 490 dochodzeń, w tym 482 na podstawie skarg, a 8 z inicjatywy 
własnej, oraz zamknął 545 dochodzeń (534 na podstawie skarg, a 11 z inicjatywy własnej). 
Większość dochodzeń dotyczyła Komisji (285 dochodzeń, tj. 58,2 %), a na kolejnych 
pozycjach znalazły się agencje UE (43 dochodzenia, tj. 8,8 %), Parlament (30 dochodzeń, 
tj. 6,1 %), Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) (23 dochodzenia, tj. 4,7 %), Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) (23 dochodzenia, tj. 4,7 %), Europejski Bank 
Inwestycyjny (16 dochodzeń, tj. 3,3 %), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) (14 dochodzeń, tj. 2,8 %) i inne instytucje (56 dochodzeń, tj. 11,4 %).

Trzy główne zastrzeżenia Rzecznika będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych w 2018 r. 
dotyczyły: przejrzystości, rozliczalności oraz publicznego dostępu do informacji i 
dokumentów (20,6 %), kultury sprawowania służby publicznej (16,8 %) i przestrzegania praw 
proceduralnych (16,5 %). Inne zastrzeżenia obejmują kwestie etyczne, udział obywateli w 
procesie decyzyjnym UE, przestrzeganie praw podstawowych, właściwe korzystanie z 
uprawnień dyskrecjonalnych, w tym w ramach postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, należyte zarządzanie finansami w ramach unijnych 
przetargów, dotacji i zamówień, rekrutację oraz właściwe zarządzanie kwestiami kadrowymi 
UE.

W ramach swojej pracy strategicznej w 2018 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
wszczęło pięć nowych dochodzeń strategicznych: w sprawie traktowania osób z 
niepełnosprawnościami we wspólnym systemie ubezpieczenia chorobowego, w sprawie 
dostępności stron internetowych Komisji dla osób z niepełnosprawnościami, w sprawie 
działań Europejskiej Agencji Leków poprzedzających złożenie wniosku, w sprawie 
zarządzania przez Komisję problemem „drzwi obrotowych” w sytuacjach dotyczących 
pracowników UE oraz w sprawie rozliczalności prac ustawodawczych Rady.

Rzecznik podjął także 10 inicjatyw strategicznych m.in. w sprawach takich jak używanie 
języków w służbie cywilnej UE, polityka przeciwdziałania molestowaniu w służbie cywilnej 
UE, ochrona dzieci migrujących, w tym w ramach powrotów, oraz przepisy dotyczące 
problemu „drzwi obrotowych” w poszczególnych instytucjach i organach UE.

Sprawozdawca podkreśla, że w 2018 r. dochodzenia związane z przejrzystością i 
rozliczalnością, w tym dochodzenia dotyczące dostępu do informacji i dokumentów, nadal 
stanowiły większość (20,6 %) spraw rozpatrywanych przez Rzecznika.
Omawiany rok był także wyjątkowy, jeśli chodzi o zastosowanie jednego z uprawnień rzadko 
używanych przez Rzecznika – uprawnienia do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdania specjalnego w sprawie odpowiedzialności Rady Unii Europejskiej. 

Sposób postrzegania UE przez obywateli został częściowo ukształtowany przez kulturę 
„obwiniania Brukseli”. Sprawozdawca uważa, że dla unijnej demokracji oraz publicznej 
debaty opartej na rzetelnych informacjach ważne jest, by takie postrzeganie UE zostało 
zakwestionowane, oraz że obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób ich rządy 
przyczyniają się do tworzenia prawodawstwa UE. W związku z tym sprawozdawca popiera 
wniosek dotyczący poprawy przejrzystości ustawodawczej w Radzie. Rzecznik przedstawił 
szereg zaleceń skierowanych do Rady Unii Europejskiej, aby umożliwić obywatelom 
łatwiejsze śledzenie unijnego procesu ustawodawczego, a mianowicie: 

a) systematyczne rejestrowanie, które rządy państw członkowskich popierają dane 
stanowiska w organach przygotowawczych Rady;
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b) opracowywanie jasnych i publicznie dostępnych kryteriów oznaczania dokumentów 
jako „LIMITE”, zgodne z prawem UE; 

c) systematyczne dokonywanie przeglądu statusu dokumentów „LIMITE” na wczesnym 
etapie, przed ostatecznym przyjęciem aktu ustawodawczego, w tym przed 
nieformalnymi negocjacjami trójstronnymi, podczas których Rada wypracowuje 
wstępne stanowisko w sprawie wniosku.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z ważnego i owocnego dialogu między Rzecznikiem a 
Komisją Petycji, który to dialog stanowi skuteczny system rozwiązywania problemów 
obywateli poszukujących porad i pomocy – podczas gdy Rzecznik rozpatruje skargi na 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, Komisja Petycji zajmuje się petycjami 
dotyczącymi obszarów działalności UE w całej Europie.


