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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2006 r.
(2007/2131(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2006 r.,

– uwzględniając art. 195 traktatu WE,

– uwzględniając art. 43 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– 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 rezolucję z dnia 6 września 2001 r. zmieniającą art. 3 przepisów i ogólnych 
warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich2,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte między Parlamentem 
Europejskim a Rzecznikiem Praw Obywatelskich w dniu 15 marca 2006 r., które weszło 
w życie 1 kwietnia 2006 r.,

– uwzględniając pismo z lipca 2006 r., skierowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich do 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i mające na celu rozpoczęcie procedury 
przeglądu statutu Rzecznika Praw Obywatelskich,

– uwzględniając art. 195 ust. 2 zdanie drugie i trzecie Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że sprawozdanie roczne Rzecznika z 2006 r. zostało oficjalnie 
przedstawione przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w dniu 12 marca 2007 r., 
zaś w dniu 2 maja 2007 r. Rzecznik, Nikiforos Diamandouros, przedstawił w Strasburgu 
swoje sprawozdanie Komisji Petycji,

B. mając na uwadze, że art. 41 Karty Praw Podstawowych i art. II-101 traktatu 
konstytucyjnego stanowi, że „każda osoba ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego 
rozpatrzenia jej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii”,

C. mając na uwadze, że art. 43 karty i art. II-103 traktatu konstytucyjnego stanowi, że „każdy 
obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub 

  
1 Dz.U. L 113 z 4.5.1994, str. 15. Decyzja zmieniona decyzją 2002/262/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 92 z 
9.4.2002, str. 13).
2 Dz.U. C 72 z 21.03.2002, str. 336.
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statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo zwracać się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania 
w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Pierwszej Instancji wykonujących 
swoje funkcje sądowe”,

D. mając na uwadze, że pomimo iż od przyjęcia rezolucji z dnia 6 września 2001 r., w której 
Parlament zatwierdził kodeks dobrych praktyk administracyjnych Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, upłynęło półtorej kadencji Parlamentu, inne główne 
instytucje Unii dotychczas nie spełniły pilnego żądania Parlamentu dostosowania swoich 
praktyk do przepisów tego kodeksu,

E. mając na uwadze, że w roku 2006 pomimo dużej liczby skarg pozostającej na osiągniętym 
w roku 2004 wysokim poziomie ponad trzy czwarte z nich wykraczało poza kompetencje 
Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż nie dotyczyły one instytucji ani organów 
wspólnotowych,

F. mając na uwadze, że w 95 przypadkach (26% przypadków zbadanych) Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie stwierdził niewłaściwego administrowania,

G. mając na uwadze, że pomimo tego, iż w niektórych przypadkach działalność mediatora 
i Komisji Petycji może się nakładać mimo różnic w ich uprawnieniach, prowadzone przez 
te podmioty czynności muszą być z zasady rozdzielone, a w celu uniknięcia konfliktów 
dotyczących praw każdego z nich powinny one obejmować wzajemne informowanie się 
o wynikach postępowań,

H. mając na uwadze, że w 2006 r. było znacznie mniej przypadków niewłaściwego 
administrowania, w których znaleziono polubowne rozwiązanie, a jednocześnie w równie 
zaskakujący sposób wzrosła liczba dochodzeń zakończonych krytycznymi uwagami, 
natomiast instytucje w mniejszym stopniu akceptowały projekty zaleceń Rzecznika Praw 
Obywatelskich,

I. mając na uwadze, że ani krytyczne uwagi w decyzjach dotyczących zamknięcia spraw 
związanych z niewłaściwym administrowaniem, w których nie dało się znaleźć 
rozwiązania, ani zalecenia czy specjalne sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich 
nie mają charakteru wiążącego, ponieważ jego uprawnienia nie obejmują bezpośredniego 
rozwiązywania problemów niewłaściwego administrowania, lecz mają służyć jako zachęta 
do samoregulacji w ramach publicznej administracji Wspólnoty,

J. mając na uwadze, że w 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, przedkładając 
Parlamentowi dwa specjalne sprawozdania po odrzuceniu odpowiedniego projektu 
zalecenia przez Radę i Komisję, nader roztropnie korzystał ze swoich uprawnień,

K. mając na uwadze, że nowe podejście Rzecznika Praw Obywatelskich do Komisji, które 
polega na promowaniu kultury służby jako integralnego elementu dobrych praktyk 
administracyjnych oraz najważniejszego sposobu zmiany niewłaściwych działań lub 
niewłaściwego zachowania na właściwe, musi być realizowane oddolnie w oparciu o 
konsensus, 
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L. mając na uwadze, że dobrowolna współpraca podjęta przez mediatora w ramach 
europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich od ponad dziesięciu lat funkcjonuje 
jako elastyczny system wymiany informacji i najlepszych praktyk oraz przekazywania 
skarg do odpowiednich władz,

M. mając na uwadze, że rola Rzecznika Praw Obywatelskich, polegająca na ochronie 
obywateli europejskich, nabrała wyrazistości w ciągu ponad dziesięciu lat od chwili 
utworzenia tego urzędu, a to dzięki niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich 
i demokratycznej kontroli sprawowanej przez Parlament Europejski w odniesieniu do 
przejrzystości podejmowanych przezeń działań,

N. mając na uwadze, że jedną z podstawowych zasad integracji europejskiej jest 
demokratyczna równość wszystkich obywateli Europy, pozbawiona wszelkich przejawów 
dyskryminacji z powodu narodowości lub języka oraz że wciąż nadchodzą liczne skargi 
od obywateli, stowarzyszeń lub przedsiębiorstw, które nie otrzymały żądanych informacji 
w swoim własnym języku w związku z przetargiem wspólnotowym lub procedurami 
dotyczącymi konkurencji,

O. mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich w lipcu 2006 r. ponownie wezwał do 
wprowadzenia zmian do statutu Rzecznika Praw Obywatelskich, a Parlament Europejski 
poparł jeden z jego wniosków – dotyczący poprawki do art. 3 statutu – już w dniu 6 
września 2001 r. we wspomnianej wcześniej rezolucji zmieniającej art. 3 przepisów 
i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich 
w oparciu o opinię Luciany Sbarbati w imieniu Komisji Petycji, 

1. zatwierdza sprawozdanie roczne za 2006 r., przedstawione przez Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a także jego formę, która łączy podsumowanie rocznej 
działalności z analizą tematyczną decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich i problemów 
poruszanych na różnych etapach procedury; wzywa jednak Rzecznika Praw 
Obywatelskich do wprowadzenia zmian technicznych ułatwiających czytanie różnych 
rozdziałów, a zwłaszcza do takiego przedstawiania danych statystycznych, aby były one 
lepiej zrozumiałe;

2. uważa, że Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu sprawuje swoją funkcję w 
sposób wyważony i energiczny, zarówno jeżeli chodzi o badanie i rozpatrywanie skarg, 
jak i o prowadzenie i finalizowanie dochodzeń, a także w odniesieniu do utrzymywania 
konstruktywnych relacji z instytucjami i organami Wspólnoty oraz zachęcania obywateli 
do korzystania ze swoich praw związanych z władzami administracyjnymi Wspólnoty;

3. podkreśla, że głównym celem wszelkich interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich jest 
dążenie do polubownych rozwiązań problemów zaistniałych w relacji skarżącego 
z instytucją oraz zapobieżenie sporowi na drodze sądowej1;

4. zgadza się, że pojęcie „niewłaściwego administrowania przez Wspólnotę” powinno być 
szeroko interpretowane, tak aby obejmowało nie tylko bezprawne działania 
administracyjne lub wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom czy zasadom, ale 
również przypadki, w których organy administracji dopuściły się niedbalstwa, 

  
1 Por. wnioski rzecznika generalnego Geelhoed'a w sprawie C-234/02 Lamberts, pkt 66.
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niestaranności lub doprowadziły do braku przejrzystości;

5. zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do promowanie rzeczywistej kultury służby jako 
integralnego elementu dobrych praktyk administracyjnych, aby zagwarantować, że 
administracja publiczna Wspólnoty będzie otwarta i gotowa do dialogu z opinią publiczną 
za pośrednictwem swoich służb oraz do przyznawania się do błędów i przepraszania za 
nie, a także do poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących skarżących;

6. uważa, że nie wystarczy przyjęcie odrębnych kodeksów dobrych praktyk 
administracyjnych przez kilka pozostałych instytucji i organów Wspólnoty, głównie przez 
Komisję i Radę: w przypadku Komisji – kodeks z dnia 13 września 2000 r. obejmujący 
relacje jej pracowników z opinią publiczną, a w przypadku Rady – kodeks z dnia 25 
czerwca 2001 r. regulujący kontakty służbowe jej pracowników ze społeczeństwem;

7. domaga się, aby Europejski kodeks dobrych praktyk administracyjnych, zaproponowany 
przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i zatwierdzony przez Parlament 
Europejski w dniu 6 września 2001 r., obejmował pracowników wszystkich instytucji
i organów wspólnotowych oraz – w przeciwieństwie do innych kodeksów – był regularnie 
aktualizowany i publikowany na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich;

8. podkreśla, że Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 11 marca 2002 r., 
skierowanym do przewodniczącego Parlamentu i opublikowanym na własnej stronie 
internetowej, wyjaśnił zasady skuteczności kodeksu erga omnes; uważa wobec tego, że 
żaden inny kodeks, którego zastosowanie jest bardziej ograniczone, nie może zastąpić 
„europejskiego” kodeksu postępowania lub odbiegać od niego; 

9. wzywa wszystkie instytucje do konstruktywnej współpracy z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich na wszystkich etapach procedury, stosowania się do rozwiązań 
polubownych, wdrażania jego praktycznych uwag i stosowania jego projektów zaleceń;

10. zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do sporządzania co roku listy najlepszych 
praktyk administracyjnych oraz takich, które nie są zgodne z jego decyzjami, a także do 
przedkładania analizy skutków jego krytycznych komentarzy;

11. wzywa wszystkich, których dotyczą krytyczne uwagi, do stosowania się do nich i brania 
ich pod uwagę w przyszłości, aby uniknąć ponownej fali krytyki, zwłaszcza w przypadku 
organów wykonawczych Wspólnoty, dotyczącej braku spójności manifestującego się 
rozbieżnością między oficjalnymi deklaracjami komisarzy a działaniami podejmowanymi 
przez ich służby lub brakiem takich działań;

12. przypomina wszystkim instytucjom i organom Wspólnoty o ich obowiązkach 
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z 
dnia 13 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, które należy skutecznie stosować, również w celu 
zagwarantowania wiarygodności proponowanej rewizji tego rozporządzenia, którą się 
w chwili obecnej bierze pod uwagę, a także o ich obowiązkach wynikających z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych;
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13. ponownie wzywa Komisję do należytego korzystania z uprawnień dyskrecjonalnych w 
celu wszczynania postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa, zgodnie z art. 226 
traktatu WE, lub niepodjęcia działań, zgodnie z art. 228 traktatu WE, dbając jednocześnie 
o to, aby unikać opóźnień lub nieuzasadnionego niepodejmowania szybkich działań, gdyż 
jest to niezgodne z uprawnieniami Komisji w zakresie nadzorowania stosowania prawa 
wspólnotowego;

14. wzywa wszystkie instytucje i organy Wspólnoty, a także stałe przedstawicielstwa państw 
członkowskich, do współpracy w interesie przejrzystości i przestrzegania zasad dobrej 
administracji zawartych w tym sprawozdaniu oraz do nieprzenoszenia własnej 
odpowiedzialności na silne organy centralne, takie jak prezydencja Rady lub Rada 
Zarządzająca Szkół Europejskich, nad którymi Rzecznikowi Praw Obywatelskich trudno 
byłoby sprawować kontrolę;

15. wzywa Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) do skutecznego i pełnego przestrzegania 
zasad i ustalonych praktyk w zakresie otwartości i przejrzystości procedur konkursowych, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp kandydatów do informacji dotyczących poprawy ich 
testów, aby położyć kres dyskryminacji ze względu na język i aby EPSO nie unikało 
własnej odpowiedzialności poprzez odwoływanie się do decyzji podjętych przez komisje 
selekcyjne;

16. zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzenia dochodzeń, m.in. w sprawach 
dotyczących „trzeciego filaru” lub współpracy sądowej i policyjnej w sprawach 
kryminalnych, a także do objęcia nimi działalności Europolu;

17. zauważa, że Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił dwa specjalne sprawozdania, 
z których jedno osiągnęło już swój zamierzony cel, a drugie zostanie przeanalizowane 
przez Parlament; popiera wnioski skierowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich do 
prezydencji Rady, dotyczące demokratycznej równości wszystkich obywateli Europy bez 
jakichkolwiek przejawów dyskryminacji w postaci faworyzowania „najważniejszych” 
języków;

18. zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich co do potrzeby przyspieszenia 
wewnętrznych procedur Parlamentu w celu skuteczniejszego uregulowania kwestii 
harmonogramu i zasad dotyczących rozpatrywania przez Komisję Petycji rocznego 
sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również potrzeby przyspieszenia
procesu tłumaczenia tekstu oryginalnego na inne języki poprzez przeznaczenie na ten cel 
wyższych środków;

19. wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich do przedstawienia Parlamentowi wniosków, które 
jego zdaniem przyczynią się do usprawnienia wymiany informacji między odpowiednimi 
służbami obydwu instytucji i wzmocnią współpracę w ramach określonych w art. 1 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 15 marca 2006 r., ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji, technologii informacyjnej i działów tłumaczeń;

20. wyraża swoje zadowolenie z konstruktywnych relacji utrzymywanych z członkami 
Komisji Petycji, zarówno w odniesieniu do uczestnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich 
w posiedzeniach komisji parlamentarnych, jak i wzajemnego poszanowania kompetencji 
i uprawnień; wzywa wobec tego Rzecznika Praw Obywatelskich do szybkiego 
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przekazania Komisji Petycji swojego stanowiska dotyczącego najważniejszych 
dochodzeń, które sam rozpoczął, aby wykorzystać pożyteczny efekt synergii;

21. potwierdza swoją przychylną opinię z 2001 r. dotyczącą wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie zmian w statucie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących 
dostępu do dokumentów i przesłuchiwania świadków, wyrażając swoje poparcie dla 
zasady, że proponowane później zmiany będą miały na celu jaśniejsze określenie 
uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich w obliczu coraz większych wymagań wobec 
niego i sprawowanego przezeń urzędu, a także ze względu na fakt, iż w praktyce główne 
instytucje europejskie przyjęły już większość z nich;

22. podkreśla, że zmiany te mogą obejmować merytoryczne poszerzenie uprawnień 
Rzecznika Praw Obywatelskich, jednak bez wpływu na podstawę i charakter jego roli jako 
strażnika interesów obywateli, a nie jako urzędu dochodzeniowego, w stosunku do 
administracji publicznej Wspólnoty;

23. dostrzega wartościowy wkład europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości, w umożliwienie pozasądowego 
rozstrzygania sporów oraz zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do jej poszerzenia, tak 
aby obejmowała rzeczników odpowiedzialnych w szczególny sposób za ochronę 
nieletnich, problemy rodzinne, ochronę danych osobowych, prawa więźniów i prawa 
pacjentów, a także do poprawienia jej skuteczności i uczynienia jej bardziej otwartą na 
współpracę;

24. zachęca do konsultacji z Komisją Petycji, we współpracy z europejską siecią rzeczników 
praw obywatelskich, w celu rozwiązywania kwestii, które już rozpatrzono w ramach 
petycji i które powinno się brać pod uwagę jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu 
problemów poruszanych na szczeblu krajowym i lokalnym;

25. pochwala strategię komunikacyjną przyjętą przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
wykorzystującą różne środki informowania obywateli i oddziaływania na świadomość 
opinii publicznej, które w perspektywie długoterminowej, umożliwiając określenie wielu 
różnych form dialogu mającego na celu przybliżenie obywatelom instytucji i organów 
Unii Europejskiej, powinny w większym stopniu uświadomić obywatelom ich prawa oraz 
kompetencje Wspólnoty;

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

Kultura służby na rzecz obywatela

Dwa lata temu Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich obchodził pierwsze dziesięciolecie 
swojego istnienia. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, który obchodził w tym roku 
dwudziestą rocznicę swojego bezpośredniego wyboru zgodnie z Jednolitym Aktem 
Europejskim, dostrzega, że traktat z Maastricht oznaczał istotną zmianę jakościową 
w zakresie praw obywateli Europy, gdyż dał im możliwość składania petycji do organu 
parlamentarnego, który pozostaje jedynym rozjemcą, lub zwrócenia się do bardziej 
wyspecjalizowanego organu, który działając w charakterze organu pozasądowego, postępuje 
zgodnie z procedurą, nie wyłączając przy tym interwencji Parlamentu w sytuacji, gdy 
instytucja Wspólnoty jest odpowiedzialna za przypadek niewłaściwego administrowania i nie 
wykazuje chęci do współpracy. Komisja Petycji i Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnymi 
siłami promują i wzmacniają kulturę służby obywatelowi na szczeblu Wspólnoty, której 
celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości, czyli przejrzystych, dostępnych i sprawnych 
usług świadczonych przez chętną do współpracy administrację, a jej pierwszym przejawem 
jest rezolucja z dnia 6 września 2001 r., kiedy to Parlament Europejski przyjął kodeks 
dobrych praktyk administracyjnych, zaproponowany przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Analiza danych statystycznych

Z danych za 2006 r. wynika, że Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał 3 830 skarg, czyli 
o 2% mniej niż w 2005 r., utrzymując jednak rekordowy poziom z 2004 r., kiedy to 
odnotowano wzrost o 53% w stosunku do lat poprzednich. W 57% przypadków skargi 
przekazywano drogą elektroniczną i większość z nich, tzn. 3 619, złożyły osoby fizyczne, 
a jedynie 211 pochodziło od stowarzyszeń lub przedsiębiorstw. Składający petycje byli 
następującej narodowości (w porządku malejącym): Hiszpanie (20,4%), Niemcy (14%), 
Francuzi (8,7%), Belgowie (6,3%), Polacy (6%), Włosi (5,4%) oraz Brytyjczycy (3,8%). 
Kolejność ta ulega jednak zmianie, jeżeli odsetek skarg złożonych przez dany kraj podzieli się 
przez odsetek reprezentowanej przezeń ludności UE. Z takich obliczeń wynika, że tylko w 22 
państwach współczynnik jest wyższy niż jeden. Współczynnik wyższy niż jeden oznacza, że 
dany kraj składa na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich więcej skarg, niż można by 
oczekiwać ze względu na liczbę jego ludności, jak ma to miejsce w przypadku Luksemburga
(współczynnik 14,2), Malty (10), Cypru (7,6), Belgii (2,8), Słowenii (2,7) i Hiszpanii (2,2). 
Jeżeli chodzi o język, w którym petycje są składane, na angielski i hiszpański przypada po 
więcej niż 20% skarg, na niemiecki i francuski – ponad 10% na każdy z nich, a na polski
ponad 5%.

W 95% przypadków, w których zakończono rozpatrywanie kwestii dopuszczalności, 
większość spraw nie wchodziła w zakres odpowiedzialności Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich (78,5%), ponieważ skargi nie dotyczyły instytucji lub organu Wspólnoty 
(93,7%), albo nie miały związku z niewłaściwym administrowaniem (5,4%). Spośród 21,5%
spraw wchodzących w zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich 449 z 838 skarg 
formalnie dopuszczono, a 258 z nich doprowadziło do wszczęcia dochodzenia. W 2006 r. 
Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził w sumie 582 dochodzenia, z czego 315
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toczyło się już w 2005 r., a 9 rozpoczęto z własnej inicjatywy Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Podobnie jak w latach poprzednich instytucją, której dotyczyło najwięcej dochodzeń, była 
Komisja (66%, czyli 387 dochodzeń). Na Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) przypadło 
13% (74), na Parlament Europejski – 8% (49), a na Radę Unii Europejskiej – 2% (11). 
Najczęstszym rodzajem domniemanych przypadków niewłaściwego administrowania był brak 
przejrzystości, w tym odmowa udzielenia informacji (25%), niesprawiedliwość lub 
nadużywanie władzy (19%), a także różne inne przypadki niewłaściwego administrowania, 
kończące się na najrzadszych kategoriach, do których należały błędy prawne (5%) 
i niezagwarantowanie wywiązywania się przez Komisję z obowiązków wynikających z 
traktatu (4%).

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż opisuje się poprzez 
odniesienie do różnych etapów procedury rozpatrywania skarg, które przedstawia się bardziej 
szczegółowo, jeżeli dochodzenie ujawniło przypadek niewłaściwego administrowania (prośba 
o skomentowanie/rozwiązania polubowne – 28 wniosków w 2006 r., z czego tylko jeden 
udało się pomyślnie zakończyć, uwagi krytyczne, których w 2006 r. było 41, projekty 
zaleceń, z których 13 zaproponowano w 2006 r. oraz specjalne sprawozdania, z których 2
przedstawiono Parlamentowi w 2006 r.). Gwarancje bezpieczeństwa, jakie niniejsza 
procedura zapewnia obywatelom, umożliwiły wzmocnienie siły perswazji Rzecznika Praw 
Obywatelskich, chociaż decyzje te nie mają prawnie wiążących skutków.

Gwarancje, z jakich dzięki temu procesowi może korzystać opinia publiczna, wzmacniają siłę 
perswazji Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż jego decyzje nie są prawnie wiążące. 
Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich, którego urząd, choć powołany przez Parlament, to 
jednak niezależny, cieszy się zaufaniem Parlamentu, o czym świadczy polityczna ocena 
sprawozdań rocznych i specjalnych, dokonywana przez Parlament.

Rzecznik Praw Obywatelskich cieszy się również poparciem ze strony Komisji Petycji, 
w której posiedzeniach w 2006 r. uczestniczył cztery razy, oraz współpracuje ze swoimi 
odpowiednikami w ramach europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, którą należy 
rozszerzyć i usprawnić. W kontekście spraw europejskich należy podkreślić, że rutynowe 
kontakty pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komisją Petycji, mające na celu 
uniknięcie konfliktów dotyczących zakresu kompetencji, powinny obejmować wzajemne 
informowanie się o decyzjach i ich ostatecznych skutkach, chociaż przepisy wykonawcze 
(art. 2.4) ani Regulamin Parlamentu Europejskiego (art. 191 ust. 9) nie zawierają takiego 
wymogu.

Analiza uprawnień i decyzji, które najczęściej mają wpływ na pewne kategorie działań 
lub na pewne organy

Sprawozdanie dzieli decyzje podjęte w sprawie dochodzeń zamkniętych w 2006 r. (było ich 
250) na pięć kategorii. Można wśród nich wyodrębnić problemy dotyczące braku otwartości 
ze strony instytucji i organów Wspólnoty (25% dochodzeń, 9 decyzji w oparciu o rozdział 3), 
roli Komisji jako instytucji stojącej na straży traktatu w odniesieniu do procedur w ramach 
art. 226 (9 decyzji w oparciu o rozdział 3), zarządzania umowami, wynagrodzeń i dotacji (8 
decyzji w oparciu o rozdział 3) oraz problemy związane z naborem personelu do instytucji 
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i zarządzaniem nim (18 decyzji w oparciu o rozdział 3).

Publiczny dostęp do dokumentów

W wielu sprawach wniesionych w związku z wyjątkami dotyczącymi publicznego dostępu na 
mocy dyrektywy (WE) nr 1049/2001 procedura kończyła się na etapie krytycznych uwag, 
których celem jest próba zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości, w przypadkach, 
w których wydanie zalecenia byłoby bezcelowe lub nieprawidłowe. Odnosi się to do 
wyjątkowo szerokiej interpretacji procedur przez Komisję, które można „porównać do 
postępowań sądowych”, w takich przypadkach jak rozstrzyganie sporów w ramach procedur 
WTO (str. 91) lub odmowa Komisji dotycząca dostępu w oparciu o arbitralne powody, na 
przykład że ujawnienie krajowych planów rozdzielania uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych zagroziłoby toczącym się negocjacjom lub że dokumenty wysyłane bądź 
otrzymywane przez państwa członkowskie należy traktować jako dokumenty wewnętrzne 
(str. 94). Komisja Petycji uważa, że nad wyraz stosowne byłoby sporządzenie przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 r., zgodnie z komunikatem z dnia 2 maja 2007 r., 
szczegółowej analizy faktycznego wpływu krytycznych uwag z 2006 r.

Nieuwzględnienie krytycznych uwag

Komisja była jednak nieco zaskoczona nowym podejściem zaproponowanym przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do spraw, w których jego uwagi krytyczne 
wyraźnie nie odniosły żadnego skutku (str. 82, 84 i 92), obejmującym promowanie kultury 
służby na najwyższych szczeblach wspólnotowej administracji publicznej, która dopuściła się 
naruszeń, poprzez angażowanie właściwego komisarza. Większość tych problemów dotyczy 
zarządzania personelem Komisji, więc jeżeli celem jest stworzenie kultury służby w tym 
kluczowym sektorze, należy naprawić błędy u źródła, zajmując się działem odpowiedzialnym 
za bezprawne działanie lub pokierować nim i wywrzeć na niego nacisk, by stosował się do 
odnośnych przepisów Europejskiego kodeksu dobrych praktyk administracyjnych. Z tego 
samego powodu, niezależnie od krytycznej uwagi podsumowującej dochodzenie w sprawie 
braku środków odwoławczych przeciwko decyzji szkoły europejskiej w Brukseli dotyczącej 
ocen uczniów (str. 90-91), Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien zmniejszać kontroli 
sprawowanej nad Komisją i – w razie potrzeby – nad państwami członkowskimi. Fakt 
przyjęcia przez szkoły europejskie kodeksu dobrych praktyk administracyjnych nie wydaje 
się wystarczający, podobnie jak w przypadku samej Komisji, by zagwarantować powstanie 
rzeczywistej kultury służby.

Rola Komisji jako strażnika traktatu

Mając na uwadze uprawnienia dyskrecjonalne Komisji do podejmowania działań na mocy 
art. 226 i 228 TWE w przypadku niewywiązania się przez państwa członkowskie 
z zobowiązań wynikających z traktatu, właściwe funkcjonowanie systemu jest też niezwykle 
istotne dla rezultatu wielu rozpatrywanych petycji. Wiele kwestii podjętych w poprzednich 
sprawozdaniach zachowuje nadal aktualność, na przykład jeżeli chodzi o publikację 
dokumentów odnoszących się do postępowań w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego, 
a w szczególności wymiany informacji między Komisją a państwami członkowskimi 
(sprawozdanie de Rossy z 2003 r.). Sprawy rozpatrywane w 2006 r. wyraźnie wskazują, że 
Komisja nie korzystała prawidłowo ze swoich uprawnień dyskrecjonalnych, nie podejmując 
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szybkich działań przed wszczęciem postępowań sądowych, zasłaniając się takimi względami 
politycznymi, jak na przykład trudności w osiągnięciu porozumienia między komisarzami 
w delikatnej kwestii naruszenia przez Niemcy swobody świadczenia usług w sektorze 
zakładów sportowych. Komisja Petycji wyraża jednak zadowolenie w związku z właściwym 
wykorzystaniem uprawnień przez Rzecznika Praw Obywatelskich, łącznie ze sprawozdaniem 
specjalnym służącym poprawie sytuacji (str. 110). 

Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich wydają się mniej przejrzyste i wnikliwe, gdy 
piętnuje on bezzasadne opóźnienie Komisji w prowadzeniu postępowania w sprawie 
naruszenia prawa wspólnotowego na etapie oficjalnego zawiadomienia i wysłania 
uzasadnionej opinii do Hiszpanii jako państwa odpowiedzialnego za domniemane naruszenie 
(str. 105). Z drugiej strony Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował jednoznacznie 
krytyczną uwagę, piętnującą jako przykład niewłaściwego administrowania błędną 
interpretację przepisów lub zasad prawa przez Komisję, która z czysto praktycznych 
względów uchyliła się od jasnej odpowiedzi, zamiast spróbować wydać orzeczenie w sprawie 
niewywiązania się przez państwo ze spoczywających na nim zobowiązań na mocy art. 228 
w odniesieniu do Niemiec, którym udowodniono już niewywiązanie się ze zobowiązań 
względem Wspólnoty w odniesieniu do opakowań niektórych napojów (str. 93). Jeszcze 
bardziej przekonujący był projekt zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich, zaakceptowany 
następnie przez instytucje, w którym krytykuje on niesprecyzowane przesunięcie wszczęcia 
postępowania w sprawie naruszenia na mocy art. 226 w sprawie Danii, która nie wywiązała 
się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do podatku od pojazdów samochodowych (str. 103). 
Uzasadniając to przesunięcie, Komisja stwierdziła, że chciała zająć się tą kwestią globalnie. 
Tak rażące opóźnienia lub bezczynność powinny być również przedmiotem ostrej krytyki 
politycznej ze strony Parlamentu w czasie dyskusji nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym 
wdrażania prawa wspólnotowego.

Prawo do wszczynania dochodzeń

W odniesieniu do umów i zarządzania personelem dwa spośród postępowań wszczętych 
z własnej inicjatywy przez Rzecznika Praw Obywatelskich pokazują, w jaki sposób jego 
uprawnienia stanowią skuteczny środek stymulujący organy administracyjne do 
samoregulacji: z jednej strony przychylna reakcja Komisji wobec włączenia nieobowiązkowej 
klauzuli mediacyjnej do jej standardowych zamówień publicznych i zobowiązanie się do 
przedłożenia sprawozdania na ten temat w pierwszej połowie 2007 r. (str. 111), a z drugiej –
decyzja Parlamentu dotycząca zniesienia limitów wiekowych w jego własnych programach 
staży (str. 113). Dla porównania, w zupełnie innym kontekście, sposób traktowania przez 
Komisję szeregu skarg dotyczących budowy portu przemysłowego na Wyspach Kanaryjskich, 
które są przedmiotem dochodzenia z inicjatywy własnej Rzecznika Praw Obywatelskich 
(str. 112) oraz petycji do PE. Problem stanowi potencjalny brak synchronizacji w czasie 
i zgodności stanowisk w odniesieniu do sprawy rozpatrywanej jednocześnie przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Parlament Europejski, jeżeli obie te instytucje mają podjąć decyzję co 
do jej istoty i rozpatrują ją z punktu widzenia organów o różnych kompetencjach. 
W podobnych przypadkach Komisja Petycji zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich 
z prośbą o przedstawienie niezależnej opinii, przy jednoczesnym szerszym wykorzystaniu, na 
mocy art. 195 ust. 3 Regulaminu, kanałów umożliwiających mu prowadzenie 
konstruktywnego dialogu z Parlamentem.
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Rola EPSO w procedurach rekrutacyjnych

W swoim sprawozdaniu w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2003 r. Komisja Petycji upomniała 
Europejskie Biuro Doboru Kadr (ust. 18), wskazując na konieczność dostosowania procedur 
konkursowych do zasad przejrzystości i otwartości, zgodnie ze sprawozdaniem specjalnym 
Rzecznika Praw Obywatelskich (1004/97 PD) oraz sprawozdaniem Böscha (A5-280/00). 
W szczególności w odniesieniu do dostępu kandydatów do poprawionych testów 
sprawozdawca P. de Rossa podkreślił, że w tamtym czasie, w 2003 r., wszyscy kandydaci 
biorący udział w konkursach rekrutacyjnych dla instytucji europejskich mieli zapewnione to 
prawo.

Trzy lata później, w 2006 r., niemożliwe stało się stwierdzenie, że istnieje takie 
gwarantowane prawo, jak wynika jasno z krytycznego komentarza Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczącego skrótowości i nieodpowiedniości informacji dotyczących typów 
błędów translacyjnych zamieszczanych na kartach oceny EPSO (674/2004/PB, str. 97). 
W uzasadnionym interesie kandydatów leży dostęp do informacji na ich temat, który 
w przyszłości mógłby zostać zagrożony poprzez systematyczne wykorzystanie (na potrzeby 
testów wstępnych) różnych kwestionariuszy, do których dostęp jest możliwy wyłącznie przez 
komputer i które są zarządzane przez zewnętrzne firmy specjalistyczne. W związku z tym nad 
wyraz wskazane jest wszczęcie dochodzenia w sprawie dostępu kandydatów, w szczególności 
do testów i dokładnych odpowiedzi na kwestionariusze oraz do kryteriów oceny określonych 
przez komisję selekcyjną dla testów pisemnych (OI/5/05/PB, str. 98). Ogólnie rzecz ujmując, 
dochodzenie powinno dotyczyć zgodności działań EPSO z podstawowymi warunkami 
określonymi w specjalnym sprawozdaniu Rzecznika Praw Obywatelskich za 1999 r.

Ponadto Komisja Petycji uważa, że nie do przyjęcia jest odmowa przeproszenia przez EPSO 
kandydata wykluczonego na podstawie ewidentnej pomyłki komisji selekcyjnej oceniającej 
jego kwalifikacje, mimo kilkakrotnie ponawianych apeli Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Było to aroganckie nadużycie uprawnień, które musiał zrekompensować sam Rzecznik Praw 
Obywatelskich, występując zamiast EPSO z przeprosinami w imieniu Wspólnot Europejskich 
(str. 108). Stanowi to z pewnością przeciwieństwo kultury służby, która powinna 
charakteryzować wszystkie organy i instytucje europejskie, i nieprzypadkowo EPSO znajduje 
się na drugim miejscu na kompromitującej liście organów odpowiedzialnych za przypadki 
niewłaściwego administrowania. W związku z tym Komisja Petycji wzywa Rzecznika Praw 
Obywatelskich do poddania EPSO ścisłej i szczegółowej kontroli, nie wprowadzając 
rozróżnienia na pracę administracyjną jego personelu i decyzje komisji selekcyjnych, jak 
słusznie stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie przeciwko EPSO (1217/04/OV, 
str. 66). Podstawą tej kontroli powinno być zwłaszcza nadzorowanie odpowiedzi EPSO na 
skargi kandydatów dotyczące przestrzegania terminów, spełnienia wymogów formalnych –
począwszy od języków kandydatów – oraz ochrony danych osobowych. 

Rzecznik Praw obywatelskich jako główny podmiot w demokratycznym życiu Unii

W swoich poprzednich sprawozdaniach Komisja Petycji podkreśliła rolę Rzecznika Praw 
Obywatelskich jako gwaranta demokratycznej otwartości i odpowiedzialności organów 
decyzyjnych i administracyjnych UE (2003 r.), jego wiodącą rolę w dostarczaniu wysokiej 
jakości informacji na temat zakresu jego uprawnień (2004 r.) oraz wartości dodanej jego 
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interwencji mających na celu zapewnienie dobrej administracji, nie tylko w związku 
z przypadkami niewłaściwego administrowania (2005 r.). W tym roku sprawozdanie 
koncentruje się na roli Rzecznika Praw Obywatelskich jako głównego podmiotu 
w demokratycznym życiu Unii1 w jego funkcji pośrednika między obywatelami a organami 
administracji publicznej Wspólnoty, których działania nie odpowiadają wymaganym 
standardom. Szczególną uwagę zwrócono na wysiłki Rzecznika Praw Obywatelskich, by 
podkreślić różnicę między dobrym a niewłaściwym administrowaniem. Wydaje się, że 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się przychylnie do wystosowanej w 2004 r. 
prośby dotyczącej wyjaśnienia pojęcia „niewłaściwego administrowania”.

W pełni popieramy treść ustępu 2.2.3 dotyczącego działań i postępowania, które odbiega od 
standardów dobrej administracji. Doceniamy również wytyczne przedstawione 
wspólnotowym organom administracji publicznej, odpowiedzialnym za stwierdzone błędy, 
które to wytyczne zawierają propozycje przeprosin i satysfakcjonujących rozwiązań dla 
skarżących. Na przykład sposób, w jaki EBI uzasadnił odmowę dostępu do sprawozdania 
z kontroli, zezwalając jednak skarżącemu na zapoznanie się z jego obszernymi fragmentami 
(str. 77-78), stanowi rodzaj konstruktywnego podejścia, które może przekształcić złą praktykę 
w dobrą, i powinien służyć jako przykład w podobnych sprawach. W związku z tym Komisja 
Petycji zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do sporządzania dorocznej listy najlepszych 
praktyk administracyjnych, obejmującej wzorcowe lub błyskotliwe sprawy (w 2006 r. 
odnotowano ich sześć), a także sprawy, w których działania instytucji były najmniej 
właściwe.

Komisja Petycji wzywa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do dalszego ścisłego 
nadzoru stosunków między Radą Ministrów UE a opinią publiczną oraz między obywatelami 
a Parlamentem Europejskim w związku z publicznym dostępem do dokumentów oraz 
z kontrolą wywiązywania się przez Komisję z obowiązku ochrony prawa wspólnotowego. 
Jedną z kardynalnych zasad, którą należy podkreślić, jest demokratyczna równość 
wszystkich obywateli europejskich bez dyskryminacji ze względu na narodowość lub 
język. Mimo że z zadowoleniem przyjmujemy determinację Rzecznika Praw Obywatelskich, 
z jaką potępia on Radę w związku z powtarzającymi się przypadkami niewłaściwego 
administrowania dotyczącymi braku niemieckojęzycznej wersji strony internetowej 
prezydencji Rady, a sprawozdanie specjalne przedstawione przez Rzecznika w dniu 30 
listopada 2006 r. zasługuje na nasze pełne poparcie, to jego wnioski (str. 109) nie powinny 
być traktowane jako uzasadnienie aksjomatu, że niektóre języki są „bardziej równe niż inne”. 

Wyrażamy również uznanie dla inicjatyw podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
początkowo w formie propozycji, by Rada poszukała polubownego rozwiązania, a następnie 
wystosowania krytycznych uwag do państw członkowskich (str. 104-105), wzywających je do 
potępienia i położenia kresu komercyjnemu sponsorowaniu rotacyjnej prezydencji Rady, 
w tym wypadku prezydencji Irlandii. Sprawa ta uwypukliła delikatny problem konfliktu 
interesów w jednym z kanałów łączących bezpośrednio instytucje w centrum systemu 
legislacyjnego Unii z organami krajowymi. Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie poruszył 
tę kwestię. Należy mu się również uznanie w związku ze sprawozdaniem dotyczącym 

  
1 Wyrażenie zaczerpnięte z publikacji Ezio Perillo „Le processus d'adoption du Statut du Médiateur ”, w „Diritto 
dell'Unione europea”, 2006 r., tom 1, str. 143.
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wyników, sporządzonym na podstawie konsultacji ze stałymi przedstawicielstwami państw 
członkowskich. 

Poprawa skuteczności współpracy

Komisja Petycji wyraża zdecydowane poparcie dla przyśpieszenia własnych procedur w celu 
zagwarantowania szybszego rozpatrzenia rocznego sprawozdania Rzecznika Praw 
Obywatelskich (ust. 4, sprawozdanie Schwaba) i zachęca Rzecznika do podjęcia stosownych 
wysiłków polegających na przedłożeniu sprawozdania w pierwszym kwartale roku i przyjęciu 
pewnych zmian co do sposobu prezentacji statystyk i części analitycznej (rozdział III 
bieżącego sprawozdania). Jednak w celu sprostania rosnącym wymogom parlamentarnej 
wielojęzyczności, która w tym roku oznaczała, że na sporządzenie innych wersji językowych 
sprawozdania napisanego pierwotnie w języku angielskim potrzebne były dwa dodatkowe 
miesiące, konieczne będą odpowiednie środki budżetowe.

Minęło siedem lat od złożenia wniosku przez ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich 
J. Södermana w sprawie zmodyfikowania art. 3 ust. 2 dotyczącego swobodnego wglądu do 
dokumentów instytucji i bezwarunkowego przesłuchiwania urzędników i innych 
pracowników instytucji; w sprawozdaniu Almeidy Garretta (A5-240/01) Parlament 
zasadniczo przyjął (w dniu 6 września 2001 r.) poprawki zgłoszone do decyzji z 9 marca 
1994 r., jednak specjalna procedura legislacyjna utknęła w martwym punkcie, z wyjątkiem 
porozumienia Komisji i Rady (zob. OEIL ACI 1999/2215). Sprawozdawczyni, która 
sporządziła już opinię dla Komisji Petycji, może jedynie zaakcentować wnioski zatwierdzone 
przez Komisję w dniu 29 maja 2001 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Spraw 
Konstytucyjnych), a zwłaszcza wniosek nr 4 dotyczący pełnego poparcia poprawek do art. 3 
statutu zaproponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. „Komisja Petycji przyjmuje 
z aprobatą fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich zdefiniował swoje kompetencje i korzysta 
regularnie z przysługujących mu uprawnień dochodzeniowych, a jego działania nie spotkały 
się dotychczas z negatywną reakcją Komisji”.

Przy tej okazji, biorąc pod uwagę szerzej zakrojone propozycje zmian statutu przedstawione 
przez N. Diamandourosa w dniu 11 lipca 2006 r., sprawozdawczyni podtrzymuje swoją 
przychylną opinię pod warunkiem, że rzecznik Praw Obywatelskich zachowa pewną logikę 
w stałym rozszerzaniu swoich kompetencji. Proces ten jest uzasadniony rosnącymi 
wymogami wobec funkcji Rzecznika i został już zaakceptowany przez główne instytucje 
europejskie. W praktyce poprawki te zawierają rozszerzenie uprawnień Rzecznika Praw 
Obywatelskich w oparciu o zasadę jakości, bez ingerowania w naturę jego kompetencji lub 
wywierania wpływu na niewiążący charakter wszystkich jego decyzji (zob. orzeczenie Sądu 
Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie T-103/99).

Wniosek ten, akceptując istotę poprawek do statutu, jest również zgodny z innymi aktualnymi 
wyrokami orzecznictwa wspólnotowego. Przykładem wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
10 kwietnia 2002 r. w sprawie T-209/00, zgodnie z którym Rzecznik Praw Obywatelskich nie 
ma tych samych uprawnień dyskrecjonalnych co Komisja w odniesieniu do wszczynania 
postępowań o naruszenie prawa wspólnotowego, ponieważ nie może on odmówić, chyba że 
istnieją odpowiednio uzasadnione podstawy, rozpatrzenia dopuszczonych skarg. Inny 
przykład stanowi orzeczenie Sądu z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Lamberts C-234/02, 
zgodnie z którym decyzje Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo że niewiążące, mogą dać 
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asumpt do podjęcia działań na mocy art. 288 TWE dotyczącego odpowiedzialności 
pozaumownej. Dlatego też ze względów operacyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich 
powinien być zdolny do pełnego korzystania ze swoich uprawnień w celu prowadzenia 
dochodzeń.

W związku z tym istotne jest też, by Rzecznik Praw Obywatelskich nadal pełnił swoje 
obowiązki w zdecydowany i elastyczny sposób, odzwierciedlający charakter jego 
działalności, która w rezultacie stanowi „laboratorium miękkiego prawa”. W związku z tym 
Komisja Petycji wzywa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzenia 
dochodzeń również w ramach tzw. trzeciego filaru, czyli współpracy sądowej i policyjnej 
w sprawach kryminalnych, na przykład poprzez objęcie nimi działalności Europolu. 
Jednocześnie Komisja Petycji zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do wykorzystania sieci 
europejskich rzeczników praw obywatelskich i do skorzystania z doświadczeń Komisji 
Petycji w celu uporania się z kwestiami dotyczącymi dziedzin polityki UE, wymagających 
uregulowania przed rozwiązaniem problemów na szczeblu krajowym lub lokalnym, które 
powstały na dalszych poziomach sieci, jak na przykład sprawa wszczęta przez rzecznika praw 
obywatelskich dla regionu Friuli-Venezia Giulia w sprawie swobodnego przepływu towarów 
(str. 114).

I wreszcie osiągnięcie pełnej zgodności z zasadą pomocniczości w pozasądowym 
rozstrzyganiu sporów wymaga takiego rozszerzenia sieci, by obejmowała ona 
wyspecjalizowanych rzeczników praw obywatelskich zajmujących się prawami mniejszości1, 
problemami rodzinnymi, ochroną danych osobowych oraz prawami więźniów i pacjentów. 
Pozwoli to rozpropagować ich działalność i rozszerzyć wpływ poza granice ich terytorialnej 
jurysdykcji w celu rozwijania różnych form dialogu, który Komisja Petycji uważa za 
pozytywny przejaw tworzenia coraz ściślejszych stosunków między obywatelami 
a instytucjami pod egidą Unii Europejskiej. Podsumowując możemy stwierdzić, że oceniając 
na podstawie (rozczarowujących) doświadczeń biura rzecznika praw obywatelskich we 
Włoszech2, powstanie wielu lokalnych stanowisk rzeczników praw obywatelskich w celu 
zrekompensowania braku krajowego rzecznika praw obywatelskich może zwiększyć 
znaczenie i widoczność działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli 
(niespecjalnie zaskakującą) prawdą jest to, że największa liczba osób odwiedzających stronę 
internetową Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pochodzi z Włoch (str. 160).

  
1 Sieć rzeczników praw dziecka istnieje w Europie od 1997 r.
2 Art. 16 ustawy 127 z dnia 15 maja 1997 r. ustanawiający biuro krajowych rzeczników praw obywatelskich nie 
został dotychczas wdrożony.


