
PR\931354PL.doc PE507.989v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Kultury i Edukacji

2012/0221(APP)

25.3.2013

***
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania 
historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie 
Uniwersyteckim we Florencji
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

Komisja Kultury i Edukacji

Sprawozdawczyni: Doris Pack



PE507.989v01-00 2/7 PR\931354PL.doc

PL

PR_APP

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania historycznych materiałów 
archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2012)0456),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0000/2013),

– uwzględniając art. 81 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (A7-0000/2013),

1. wyraża zgodę na wniosek dotyczący rozporządzenia Rady;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Historyczne materiały archiwalne instytucji UE są ważnym źródłem informacji na temat 
historii i dziedzictwa Unii Europejskiej. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma 
zapewnienie powszechnego dostępu do archiwów i ochrony informacji o instytucjach UE, a 
także wspieranie badań historii integracji europejskiej.

W rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r.1 wprowadzono 
wymóg, by instytucje UE określały historyczne materiały archiwalne i udostępniały je do 
wglądu publicznego po 30 latach od momentu sporządzenia dokumentów. Nie wskazano w 
nim jednak miejsca deponowania archiwów UE.

W 1984 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja zdecydowały, że swoje historyczne 
materiały archiwalne będą deponować w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we 
Florencji (EUI), a w grudniu 1984 r. pomiędzy Wspólnotami Europejskimi reprezentowanymi 
przez Komisję a EUI zawarto szczegółową umowę określającą warunki deponowania 
archiwów. W umowie wskazano również, że włoski rząd stale i bezpłatnie udostępnia EUI 
lokale, w których instytut może przechowywać archiwa.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia Rady, który jest obecnie analizowany przez 
Parlament Europejski w ramach procedury zgody (art. 81 ust. 1 Regulaminu PE) 
sformułowano solidniejsze prawne i finansowe zasady współpracy między UE a EUI. 
Zwiększono w nim jednocześnie rolę EUI, który ma zarządzać historycznymi materiałami 
archiwalnymi instytucji UE. 

Co do treści we wniosku nie zmieniono kluczowych zapisów zawartych w rozporządzeniu nr 
354/83, np. definicji historycznych materiałów archiwalnych, a także terminu udostępnienia 
dokumentów do wglądu publicznego i rodzaju materiałów, które można upublicznić. W 
rzeczywistości we wniosku zaproponowano ograniczone poprawki do istniejącego 
rozporządzenia, np. nałożony na każdą instytucję UE (oprócz Trybunału Sprawiedliwości i 
Europejskiego Banku Centralnego) obowiązek deponowania w EUI własnych historycznych 
materiałów archiwalnych, zasadę, zgodnie z którą każda instytucja pozostaje właścicielem 
swoich archiwów, system finansowania archiwów, ochronę danych osobowych zawartych w 
archiwach oraz udostępnianie archiwów w formie elektronicznej tam, gdzie to możliwe. 

Sprawozdawczyni pragnie przy okazji podkreślić sprawną współpracę instytucji w tej 
dziedzinie.

Sprawozdawczyni chciałaby także zwłaszcza zwrócić uwagę na niektóre unowocześnienia 
zaproponowane we wniosku, które uważa za całkiem pozytywne w odniesieniu do 
finansowania, ochrony danych i digitalizacji. 

We wniosku wyraźnie sformułowano obowiązek finansowania działalności EUI z budżetu 
ogólnego Unii za pomocą wkładu instytucji deponujących i wskazano, że te środki finansowe 
pokryją wydatki na zarządzanie archiwami, ale nie na udostępnianie budynków i 

                                               
1 Dz.U. L 43 z 15.2.1983, s. 1.
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repozytoriów, które ma być finansowane przez włoski rząd.

Zaproponowana zasada współfinansowania opiera się na kryterium proporcjonalności 
wielkości wkładu do rozmiaru odpowiednich planów zatrudnienia instytucji deponujących 
(art. 8.10). Kryterium to wydaje się całkiem korzystne dla Parlamentu Europejskiego, 
ponieważ wielkość tej instytucji nie wiąże się z dużym wkładem finansowym, nawet jeśli 
zdeponowałaby ona dużą liczbę historycznych materiałów archiwalnych. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje założenie, zgodnie z którym – o ile to możliwe 
– instytucje udostępniają materiały archiwalne do wglądu publicznego w formie 
elektronicznej, w tym materiały zdigitalizowane i cyfrowe od samego początku, oraz 
ułatwiają ich udostępnianie w internecie (art. 9.1). Uwzględnia ono obecne realia cyfrowej 
archiwizacji, które różnią się w zależności od instytucji UE. Ponadto jako że obecnie w 
Europie należy stawić czoła wyzwaniom ery cyfrowej dotyczącym także archiwizacji, we 
wniosku zachęca się instytucje UE do digitalizowania materiałów. 

Co do delikatnej kwestii ochrony danych we wniosku formułuje się jaśniejsze zasady mające 
zastosowanie do archiwów. Na wypadek, gdyby jakiekolwiek dane osobowe pozostały w 
archiwach, podkreślono rolę EUI jako „przetwarzającego” dane osobowe w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 45/20011, działającego zgodnie ze wskazówkami instytucji 
deponujących UE. 

We wniosku uznano także Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) za organ 
mający uprawnienia nadzorcze wobec instytucji UE, zgodnie z rozporządzeniem nr 45/2001. 

W świetle powyższych rozważań sprawozdawczyni zaleca zgromadzeniu plenarnemu 
wyrażenie zgody na zaproponowany akt prawny.

                                               
1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


