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Poprawka 1
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 298 TFUE,

Or. en

Poprawka 2
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że art. 24 TFUE 
stanowi, iż „każdy obywatel Unii może 
zwracać się do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, ustanowionego zgodnie z 
postanowieniami artykułu 228”,

Or. en

Poprawka 3
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że do właściwości 
rzecznika należy wspólna polityka 
zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i 
prerogatywy Rady Europejskiej,

Or. el
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Poprawka 4
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

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

C. mając na uwadze, że art. 43 karty 
stanowi, że „każdy obywatel Unii i każda 
osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania lub 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 wykonującego swoje funkcje 
sądowe”,

Or. en

Poprawka 5
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej stała się 
prawnie wiążąca w większości państw 
członkowskich UE w wyniku wejścia 
w życie Traktatu z Lizbony, co dodatkowo 
legitymizuje decyzje Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Or. fr
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Poprawka 6
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony ma wpływ na 
działalność Rzecznika Praw 
Obywatelskich, szczególnie w związku 
z utworzeniem Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych 
i instytucjonalizacją Rady Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 7
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Traktat z 
Lizbony wprowadził podstawę prawną 
wspólnych przepisów dotyczących 
procedury administracyjnej w instytucjach 
organach, urzędach i agencjach UE, które 
zgodnie z art. 298 TFUE „korzystają ze 
wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej 
administracji europejskiej”,

Or. en

Poprawka 8
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że interaktywny 
przewodnik, dostępny w 23 językach na 
stronie internetowej Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zawiera 
wskazówki, z których w 2010 r. 
skorzystało ponad 19 000 osób, nt. 
środków prawnych dostępnych na 
poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym; mając także na uwadze, że 
spadek liczby skarg niedopuszczalnych w 
latach 2009-2010 może być co najmniej 
częściowo zasługą uruchomienia 
interaktywnego przewodnika w 2009 r.,

Or. en

Poprawka 9
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że przejrzystość, dostęp do 
informacji i poszanowanie praw obywateli 
europejskich to niezbędne warunki 
utrzymania zaufania między obywatelami 
a instytucjami;

Or. el

Poprawka 10
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że Europejski Rzecznik Praw 
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Obywatelskich, na zasadzie wymiany 
dobrych wzorców z krajowymi 
rzecznikami praw obywatelskich, 
powinien zachęcać ich, aby poszerzali 
swoje kontakty z parlamentami 
narodowymi, prowadząc regularną 
wymianę opinii i informacji dotyczących
prowadzonych przez nich postępowań;

Or. lt

Poprawka 11
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę lepszego 
informowania obywateli o trybie 
funkcjonowania instytucji i informacyjnej 
stronie internetowej potwierdzającej 
przejrzystość działań rzecznika;

Or. el

Poprawka 12
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. sugeruje, aby w posiedzeniu Komisji 
Petycji, podczas którego rzecznik 
przedstawi roczne sprawozdanie, udział 
brali nie tylko przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, ale również administracji 
Parlamentu Europejskiego i Rady, tak aby 
mogli zgłosić uwagi na temat tego 
sprawozdania oraz wziąć udział 
w dyskusji; wzywa administracje 

9. sugeruje, aby w posiedzeniu Komisji 
Petycji, podczas którego rzecznik 
przedstawi roczne sprawozdanie, udział 
brali nie tylko przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, ale również administracji 
Parlamentu Europejskiego, Rady i innych 
instytucji, agencji, służb lub organów UE, 
które były przedmiotem dochodzenia, 
sprawozdania specjalnego, krytycznych 
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Parlamentu i Rady do uczestniczenia 
w przyszłych posiedzeniach, podczas 
których będą przedstawiane i omawiane 
sprawozdania roczne Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

uwag lub innych środków powziętych 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich, tak 
aby mogli zgłosić uwagi na temat tego 
sprawozdania oraz wziąć udział 
w dyskusji; wzywa administracje 
Parlamentu, Rady oraz pozostałych 
zainteresowanych instytucji, agencji lub 
organów UE do uczestniczenia 
w przyszłych posiedzeniach, podczas 
których będą przedstawiane i omawiane 
sprawozdania roczne Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich; uważa, że 
ich udział w debacie oraz wymiana 
poglądów na temat dobrej administracji 
i trudności przezwyciężonych w wyniku 
zaleceń i uwag Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich mogłyby korzystnie 
wpłynąć na poprawę w zakresie służby 
obywatelom, dialogu 
międzyinstytucjonalnego i wprowadzenia 
rzeczywistej kultury służby publicznej;

Or. fr

Poprawka 13
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, aby informował 
Parlament Europejski o rozwoju swoich 
stosunków z nową Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych i Radą 
Europejską;

Or. fr

Poprawka 14
Mariya Nedelcheva
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca Rzecznika Praw 
Obywatelskich do dalszego promowania 
sieci europejskich rzeczników praw 
obywatelskich, tak aby utworzyć solidną 
bazę danych i lepiej informować obywateli 
europejskich o podziale obowiązków 
między Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, krajowych rzeczników 
praw obywatelskich i Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego;

Or. fr

Poprawka 15
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Parlament Europejski do 
uwolnienia środków finansowych 
pozwalających na stworzenie podobnej 
strony internetowej dla Komisji Petycji, 
która to strona przyczyniłaby się do 
poprawy widoczności i przejrzystości 
instytucji z myślą o możliwym 
ograniczeniu liczby niedopuszczalnych 
petycji, oferując jednocześnie składającym 
petycje wskazówki i rady, a tym samym 
poprawiając skuteczność i wydajność 
procesu rozpatrywania petycji;

12. podkreśla, że Parlament Europejski 
powinien uwolnić środki finansowe 
pozwalające na stworzenie podobnej 
strony internetowej dla Komisji Petycji, 
która to strona przyczyniłaby się do 
poprawy widoczności i przejrzystości 
instytucji z myślą o możliwym 
ograniczeniu liczby niedopuszczalnych 
petycji, oferując jednocześnie składającym 
petycje wskazówki i rady, a tym samym 
poprawiając skuteczność i wydajność 
procesu rozpatrywania petycji;

Or. el

Poprawka 16
Philippe Boulland
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem zauważa stały spadek 
uwag krytycznych (33 w 2010 r., 35 
w 2009 r., 44 w 2008 r. i 55 w 2007 r.) 
zgłoszonych przez rzecznika; przyznaje, że 
jest to dowód na to, iż instytucje UE 
odgrywają aktywniejszą rolę w 
rozpatrywaniu skarg;

13. z zadowoleniem zauważa stały spadek 
uwag krytycznych (33 w 2010 r., 35 
w 2009 r., 44 w 2008 r. i 55 w 2007 r.) 
zgłoszonych przez rzecznika; przyznaje, że 
jest to dowód na to, iż instytucje UE 
odgrywają aktywniejszą rolę w 
rozpatrywaniu skarg, a Rzecznik Praw 
Obywatelskich dzięki swojej skuteczności 
zyskał uzasadnienie w oczach tychże 
instytucji;

Or. fr

Poprawka 17
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że w latach 2009 i 2010 
średni czas wymagany do zakończenia 
postępowania utrzymywał się na poziomie 
9 miesięcy;

14. zwraca uwagę, że w latach 2009 i 2010 
średni czas wymagany do zakończenia 
postępowania utrzymywał się na poziomie 
9 miesięcy; postuluje skrócenie tego czasu 
dzięki lepszej współpracy wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. fr

Poprawka 18
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że w latach 2009 i 2010 14. zwraca uwagę, że w latach 2009 i 2010 
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średni czas wymagany do zakończenia 
postępowania utrzymywał się na poziomie 
9 miesięcy;

średni czas wymagany do zakończenia 
postępowania utrzymywał się na poziomie 
9 miesięcy; apeluje o dalszą poprawę 
jakości pracy oraz o przyspieszenie 
procedur rozpatrywania skarg i 
podejmowania decyzji, tak aby obywatele 
mogli we właściwy sposób korzystać ze 
swoich praw ustanowionych na mocy 
prawodawstwa europejskiego; uważa, że w 
tym celu Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich powinien przeanalizować 
określone przez siebie terminy; 

Or. lt

Poprawka 19
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. odnotowuje, że 65% postępowań 
wszczętych przez rzecznika w 2010 r. 
dotyczyło Komisji Europejskiej (219 
postępowań); wyraża zaniepokojenie 
znacznym wzrostem z 56% w 2009 r. (191 
postępowań);

15. odnotowuje, że 65% postępowań 
wszczętych przez rzecznika w 2010 r. 
dotyczyło Komisji Europejskiej (219 
postępowań); wyraża zaniepokojenie 
znacznym wzrostem z 56% w 2009 r. (191 
postępowań) i ponownie zwraca się do 
komisarza, zwłaszcza do komisarza ds. 
stosunków międzyinstytucjonalnych i 
administracji, o podjęcie działań 
mających na celu znaczącą i jak 
najszybszą poprawę obecnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 20
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje zaniepokojenie rzecznika 
stosunkowo wysoką liczbą 
niezawodowalających odpowiedzi 
udzielonych przez Komisję Europejska na 
zgłoszone przez niego uwagi krytyczne (10 
spośród 32 odpowiedzi); podziela pogląd 
rzecznika, że pozostaje jeszcze wiele do 
zrobienia, jeżeli chodzi o przekonanie 
urzędników, iż defensywne podejście do 
rzecznika to stracona szansa dla ich 
instytucji oraz ryzyko popsucia wizerunku 
całej Unii; podkreśla, że karta praw 
podstawowych daje obywatelom Europy 
prawo do dobrej administracji;

16. odnotowuje zaniepokojenie rzecznika 
stosunkowo wysoką liczbą 
niezadowalających odpowiedzi 
udzielonych przez Komisję Europejska na 
zgłoszone przez niego uwagi krytyczne (10 
spośród 32 odpowiedzi); podziela pogląd 
rzecznika, że pozostaje jeszcze wiele do 
zrobienia, jeżeli chodzi o przekonanie 
urzędników, iż defensywne podejście do 
rzecznika to stracona szansa dla ich 
instytucji oraz ryzyko popsucia wizerunku 
całej Unii; wzywa do radykalnej poprawy 
procesu udzielania odpowiedzi, w tym do 
skrócenia czasu na udzielanie odpowiedzi 
(zwłaszcza w priorytetowych sprawach), 
oraz do udzielania odpowiedzi 
ukierunkowanych na poszukiwanie 
rozwiązań a nie odpowiedzi 
defensywnych; podkreśla, że Karta praw 
podstawowych daje obywatelom Europy 
prawo do dobrej administracji;

Or. en

Poprawka 21
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że w 2010 r. rzecznik 
przedstawił jedno sprawozdanie specjalne 
dotyczące odmowy przez Komisję 
ujawnienia dokumentów oraz lojalnej
współpracy z rzecznikiem; przypomina, że 
w dniu 27 października 2010 r. Parlament 
przyjął sprawozdanie Komisji Petycji 
w sprawie sprawozdania specjalnego; 
przypomina, że w przyjętej rezolucji 
wysunięto w stosunku do Komisji żądanie 
zobowiązania się wobec Parlamentu 

18. podkreśla, że w 2010 r. rzecznik 
przedstawił jedno sprawozdanie specjalne
dotyczące odmowy przez Komisję 
ujawnienia dokumentów oraz w pełni 
przejrzystej współpracy z rzecznikiem; 
przypomina, że w dniu 27 października 
2010 r. Parlament przyjął sprawozdanie 
Komisji Petycji w sprawie sprawozdania 
specjalnego; przypomina, że w przyjętej 
rezolucji wysunięto w stosunku do Komisji 
żądanie zobowiązania się wobec 
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Europejskiego do spełniania w przyszłości 
obowiązku lojalnej współpracy 
z Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich;

Parlamentu Europejskiego do spełniania 
w przyszłości obowiązku lojalnej 
współpracy z Europejskim Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 22
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. postuluje, aby rozpoczęta została 
kampania informacyjna skierowana do 
urzędników instytucji, służąca 
zapewnieniu ich, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich wyraża gotowość 
wysłuchania i przedyskutowania 
zgłaszanych kwestii, oraz podkreśleniu 
korzyści, jakie interwencje  Rzecznika 
Praw Obywatelskich niosą dla zbliżenia 
administracji z obywatelami;

Or. fr

Poprawka 23
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że rozporządzenie nr 
1049/2001 w sprawie publicznego dostępu 
do dokumentów instytucji UE obowiązuje 
już od 10 lat; zgadza się z uwagami 
rzecznika, że instytucje mają nadal 
trudności z przyjęciem koncepcji leżącej 
u podstaw tego rozporządzenia, zgodnie 
z którą otwartość powinna być regułą, zaś 

19. przypomina, że rozporządzenie nr 
1049/2001 w sprawie publicznego dostępu 
do dokumentów instytucji UE obowiązuje 
już od 10 lat; przypomina, że według 
koncepcji leżącej u podstaw tego 
rozporządzenia otwartość powinna być 
regułą, zaś tajemnica – wyjątkiem;
zauważa, że instytucje jeszcze stawiają 
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tajemnica – wyjątkiem; opór wobec tej koncepcji; uważa, że 
redagując dokumenty, instytucje, agencje, 
służby i organy UE muszą pamiętać o tej 
zasadzie i postępować tak, aby znaleźć 
właściwą równowagę między niezbędną 
i użyteczną przejrzystością a rzeczywistą 
potrzebą poufności;

Or. fr

Poprawka 24
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina, że nadal trwają pracę nad 
przekształceniem tego rozporządzenia;
ubolewa nad brakiem postępów w 
procedurze przekształcenia; domaga się, by 
Rada i Komisja bardziej otwarcie udzielały 
obywatelom i Parlamentowi 
Europejskiemu dostępu do dokumentów i 
informacji;

20. przypomina, że nadal trwają prace nad 
przekształceniem rozporządzenia
1049/2001; ubolewa nad brakiem 
postępów w procedurze przekształcenia;
domaga się, by Rada i Komisja bardziej 
otwarcie udzielały obywatelom i 
Parlamentowi Europejskiemu dostępu do 
dokumentów i informacji;

Or. en

Poprawka 25
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom;

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom; zgodnie z ta ideą proponuje 
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upowszechnianie wśród obywateli 
przykładów skutecznych interwencji 
Rzecznika Praw Obywatelskich, aby 
przeciwdziałać negatywnemu 
postrzeganiu przez obywateli administracji 
europejskiej, uważanej często za ociężałą 
i nieskuteczną;

Or. fr

Poprawka 26
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom;

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom, co jest podstawową zasadą 
przejrzystości działań instytucji;

Or. el

Poprawka 27
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom;

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom; uważa, że Rzecznik Praw 
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Obywatelskich mógłby pomóc instytucjom 
doświadczającym powtarzających się 
trudności, wspierając dialog między 
poszczególnymi instytucjami na temat 
problemów dotyczących jakości ich 
administracji oraz wymianę dobrych 
praktyk;

Or. fr

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, przyjazną dla obywateli 
kulturę usług oraz aktywne podejście do 
instytucji, agencji i organów UE, jeżeli 
chodzi o udostępnianie dokumentów 
obywatelom;

21. zachęca rzecznika, by w dalszym ciągu 
nalegał na podstawowe prawo dostępu do 
dokumentów, otwartość instytucji 
europejskich dla zwykłych obywateli,
przyjazną dla obywateli kulturę usług oraz 
aktywne podejście do instytucji, agencji i 
organów UE, jeżeli chodzi o udostępnianie 
dokumentów obywatelom, a także by 
nalegał na właściwe wprowadzanie w 
życie zasady przejrzystości procesu 
podejmowania decyzji i zasady 
odpowiedzialności instytucji europejskich;

Or. lt

Poprawka 29
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. proponuje, aby to oświadczenie 
w sprawie zasad służby cywilnej było jak 
najszerzej rozpowszechniane i łatwo 
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dostępne dla obywateli w celu 
zapewnienia ich o tym, że Unia 
Europejska zamierza chronić służby 
cywilne, obecne w ich życiu codziennym;

Or. fr

Poprawka 30
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa jednak, że przyjęcie wspólnych 
wiążących przepisów i zasad dotyczących 
procedur administracyjnych w 
administracji UE, o co apelował już 
pierwszy Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, oraz wprowadzenie zasady 
użyteczności publicznej w tym kontekście 
byłoby najlepszym sposobem na 
zapewnienie trwałej zmiany w kulturze 
administracyjnej UE, a także oczekuje w 
związku z tym, że Komisja potraktuje jako 
priorytet przedstawienie projektu 
rozporządzenia w tej sprawie na podstawie 
art. 298 TFUE;

Or. en


