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Poprawka 1
Elena Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wraz z rozwojem 
kompetencji Unii Europejskiej obywatele 
coraz częściej bezpośrednio stykają się z 
administracją Unii, nie mając przy tym 
zawsze odpowiednich praw procesowych, 
które mogliby wykorzystać w tej sytuacji;

2. jest zdania, że wraz z rozwojem 
kompetencji Unii Europejskiej obywatele 
coraz częściej bezpośrednio stykają się z 
administracją Unii, nie mając przy tym 
zawsze odpowiednich praw procesowych, 
które mogliby wykorzystać w tej sytuacji w 
przypadkach, kiedy okazałoby się to 
konieczne.

Or. en

Poprawka 2
Elena Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wskazuje, że po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony prawo do dobrej 
administracji stało się podstawowym 
prawem obywateli, a zaliczane do prawa 
miękkiego postępowanie administracyjne, 
które może być jednostronnie zmieniane 
przez właściwą instytucję, nie ochroni w 
wystarczającym stopniu prawa jednostki 
do dobrej administracji;

3. wskazuje, że po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony prawo do dobrej 
administracji stało się podstawowym 
prawem obywateli, a zaliczane do prawa 
miękkiego postępowanie administracyjne, 
które może być jednostronnie zmieniane 
przez właściwą instytucję, nie zawsze 
wystarcza, aby chronić w wystarczającym 
stopniu prawo jednostki do dobrej 
administracji;

Or. en

Poprawka 3
Heinz K. Becker
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wskazuje, że po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony prawo do dobrej 
administracji stało się podstawowym 
prawem obywateli, a zaliczane do prawa 
miękkiego postępowanie administracyjne, 
które może być jednostronnie zmieniane 
przez właściwą instytucję, nie ochroni w 
wystarczającym stopniu prawa jednostki 
do dobrej administracji;

3. wskazuje, że po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony prawo do dobrej 
administracji stało się podstawowym 
prawem obywateli, a zaliczane do prawa 
miękkiego postępowanie administracyjne, 
które może być jednostronnie zmieniane 
przez właściwą instytucję, nie ochroni w 
wystarczającym stopniu prawa jednostki 
do dobrej administracji; nadal będzie ono 
jednak odgrywało istotną rolę dla ogólnej 
kultury dobrej administracji jako 
uzupełnienie przepisów prawa twardego;

Or. de

Poprawka 4
Margrete Auken

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że już pierwszy 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
zaproponował przyjęcie wiążącego 
kodeksu dobrych praktyk 
administracyjnych, a Parlament 
Europejski poparł tę propozycję i wezwał 
Komisję do przedstawienia, w oparciu o 
ten kodeks, wniosku dotyczącego 
rozporządzenia ogólnego w sprawie 
postępowania administracyjnego, jednak 
Komisja zgodziła się jedynie na przyjęcie 
niewiążących wytycznych;

Or. en
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Poprawka 5
Elena Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do opracowania 
rozporządzenia, na podstawie art. 298 
TFUE, zapewniającego minimalne wymogi 
w zakresie jakości oraz gwarancje 
proceduralne, które byłyby stosowane 
horyzontalnie w całej administracji Unii 
Europejskiej; takie ogólne prawo 
należałoby ograniczyć do bezpośredniej 
administracji UE, zgodnie z art. 298 
TFUE;

4. wzywa Komisję do opracowania 
rozporządzenia, na podstawie art. 298 
TFUE, przewidującego minimalne 
standardy jakości oraz gwarancje 
proceduralne, które byłyby stosowane 
horyzontalnie w całej administracji Unii 
Europejskiej; takie ogólne prawo 
należałoby ograniczyć do bezpośredniej 
administracji UE, zgodnie z art. 298 
TFUE;

Or. en

Poprawka 6
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia prawa 
do dobrej administracji poprzez otwartą, 
skuteczną i niezależną europejską 
administrację, przy czym prawo do dobrej 
administracji, zgodnie z definicją zawartą
w art. 41 karty praw podstawowych, należy 
rozumieć jako prawo każdej jednostki do 
bezstronnego i sprawiedliwego 
rozpatrzenia jej sprawy w rozsądnym 
terminie;

5. wzywa Komisję do zapewnienia prawa 
do dobrej administracji poprzez otwartą, 
skuteczną i niezależną europejską 
administrację, przy czym prawo do dobrej 
administracji, zdefiniowane w art. 41 karty 
praw podstawowych i podlegające 
ograniczeniom określonym w art. 51 tej 
karty, należy rozumieć jako prawo każdej 
jednostki do bezstronnego i 
sprawiedliwego rozpatrzenia jej sprawy w 
rozsądnym terminie;

Or. de
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Poprawka 7
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że ogólne zasady leżące u 
podstaw przyszłego rozporządzenia w 
sprawie administracji europejskiej mogłyby
obejmować zasadę równości oraz zasady 
bezstronności i niezależności, należałoby 
również zawrzeć przepisy zapewniające 
uczciwość i poszanowanie uzasadnionych 
oczekiwań, praworządność i pewność 
prawa oraz przestrzeganie zasady 
proporcjonalności i otwartości;

6. zauważa, że ogólne zasady leżące u 
podstaw przyszłego rozporządzenia w 
sprawie administracji europejskiej powinny
obejmować zasadę równości oraz zasady 
bezstronności i niezależności, należałoby 
również zawrzeć przepisy zapewniające 
uczciwość i poszanowanie uzasadnionych 
oczekiwań, praworządność i pewność 
prawa oraz przestrzeganie zasady 
proporcjonalności i otwartości;

Or. de

Poprawka 8
Elena Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że ogólne zasady leżące u 
podstaw przyszłego rozporządzenia w 
sprawie administracji europejskiej mogłyby
obejmować zasadę równości oraz zasady 
bezstronności i niezależności, należałoby 
również zawrzeć przepisy zapewniające
uczciwość i poszanowanie uzasadnionych 
oczekiwań, praworządność i pewność 
prawa oraz przestrzeganie zasady 
proporcjonalności i otwartości;

6. zauważa, że ogólne zasady leżące u 
podstaw przyszłego rozporządzenia w 
sprawie administracji europejskiej powinny
obejmować zasadę równości oraz zasady 
bezstronności i niezależności, należałoby 
również zagwarantować uczciwość, 
praworządność i pewność prawa oraz 
przestrzeganie zasady proporcjonalności i 
otwartości

Or. en

Poprawka 9
Elena Băsescu
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że na wprowadzeniu zasady 
użyteczności – zgodnie z którą 
administracja ma oferować obywatelom
wskazówki i pomoc oraz unikać nazbyt 
skomplikowanych procedur, oszczędzając 
w ten sposób czas i wysiłek obywateli oraz 
urzędników – skorzystaliby zarówno
obywatele, jak i administracja dzięki 
poprawie jakości usług oraz większej 
skuteczności;

7. jest zdania, że wprowadzenie zasady 
użyteczności – zgodnie z którą 
administracja ma służyć obywatelom oraz
oferować im wskazówki, pomoc i 
wsparcie, a tym samym unikać nazbyt 
skomplikowanych i długotrwałych
procedur, oszczędzając w ten sposób czas i 
wysiłek obywateli oraz urzędników –
pomogłoby spełnić uzasadnione 
oczekiwania obywateli i przyniosłoby 
korzyści zarówno obywatelom, jak i
administracji dzięki poprawie jakości 
usług oraz większej skuteczności;

Or. en

Poprawka 10
Margrete Auken

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że na wprowadzeniu zasady 
użyteczności – zgodnie z którą 
administracja ma oferować obywatelom 
wskazówki i pomoc oraz unikać nazbyt 
skomplikowanych procedur, oszczędzając 
w ten sposób czas i wysiłek obywateli oraz 
urzędników – skorzystaliby zarówno 
obywatele, jak i administracja dzięki 
poprawie jakości usług oraz większej 
skuteczności;

7. jest zdania, że na wprowadzeniu zasady 
użyteczności – zgodnie z którą 
administracja ma oferować obywatelom 
wskazówki i pomoc, działać z 
odpowiednią uprzejmością oraz unikać 
nazbyt skomplikowanych procedur, 
oszczędzając w ten sposób czas i wysiłek 
obywateli oraz urzędników – skorzystaliby 
zarówno obywatele, jak i administracja 
dzięki poprawie jakości usług oraz 
większej skuteczności;

Or. en
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Poprawka 11
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do wprowadzenia
właściwych przepisów administracyjnych 
dotyczących procedury stosowanej zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem nr 
1049/2001 w sprawie publicznego dostępu 
do dokumentów przechowywanych przez 
instytucje UE na podstawie art. 15 TFUE; 
należy również wprowadzić przepisy 
dotyczące procedury stosowanej przy 
przetwarzaniu danych osobowych zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem nr 
45/2001 określającym przepisy dotyczące 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych na 
podstawie art. 16 TFUE;

8. podkreśla pilną konieczność
wprowadzenia bardziej rozbudowanych
przepisów administracyjnych dotyczących 
procedury stosowanej zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem nr 
1049/2001 w sprawie publicznego dostępu 
do dokumentów przechowywanych przez 
instytucje UE na podstawie art. 15 TFUE, 
szczególnie w odniesieniu do kodyfikacji 
odnośnego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE oraz rozszerzenia 
zakresu stosowania tego rozporządzenia 
na całą administrację unijną; należy 
również wprowadzić skuteczniejsze
przepisy dotyczące procedury stosowanej 
przy przetwarzaniu danych osobowych –
przede wszystkim w odniesieniu do 
wykonywania praw zagwarantowanych 
obywatelom w tych przepisach – zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem nr 
45/2001 określającym przepisy dotyczące 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych na 
podstawie art. 16 TFUE; przyznaje jednak, 
że dzięki obu wymienionym wyżej 
rozporządzeniom dokonano kodyfikacji 
dwóch obszarów ogólnego prawa 
administracyjnego UE, co już umożliwiło 
wprowadzenie stosunkowo jasnych 
procedur administracyjnych, oraz że 
dalszy rozwój tych procedur powinien 
opierać się na tym, co już osiągnięto.

Or. de

Poprawka 12
Heinz K. Becker



AM\900941PL.doc 9/14 PE488.048v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. jest zdania, że wymagane są zasady 
ogólne w celu zapewnienia praw 
procesowych – takich jak prawo do bycia 
informowanym i wysłuchanym – osób 
fizycznych i prawnych, w przypadku gdy 
podejmowana jest decyzja w sprawie, w 
której mogą być one uznane za stronę, i 
która ma skutki prawne dla danej osoby lub 
podmiotu, oraz w odniesieniu do prawa do 
dostępu do swoich akt;

9. jest zdania, że wymagane są zasady 
mające ogólne zastosowanie w celu 
zapewnienia praw procesowych – takich 
jak prawo do bycia informowanym i 
wysłuchanym – osób fizycznych i 
prawnych, w przypadku gdy podejmowana 
jest decyzja w sprawie, w której mogą być 
one uznane za stronę, i która ma skutki 
prawne dla danej osoby lub podmiotu, oraz 
w odniesieniu do prawa do dostępu do 
swoich akt;

Or. de

Poprawka 13
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnego przepisu administracyjnego 
dotyczącego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na podstawie art. 258 
TFUE w celu zapobieżenia możliwości 
nadużycia władzy lub podejmowania 
arbitralnych decyzji; wzywa, by 
przekazano Komisji Petycji jasne 
informacje na temat etapów osiągniętych 
w ramach postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego objętych otwartą petycją 
w celu zapewnienia kontroli 
parlamentarnej podstawowego prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego;

10. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnego przepisu administracyjnego 
dotyczącego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na podstawie art. 258 
TFUE w celu zapobieżenia możliwości 
nadużycia władzy lub podejmowania 
arbitralnych decyzji; jest zdania, że taki 
przepis administracyjny powinien 
uregulować ogół relacji między Komisją a 
obywatelami lub przedsiębiorstwami 
składającymi skargi mogące doprowadzić 
do postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
a tym samym powinien wzmocnić przede 
wszystkim pozycję indywidualnych 
skarżących; uznaje, że szczególnie 
korzystne byłoby przekazywanie Komisji 
Petycji jasnych informacji na temat 
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etapów osiągniętych w ramach postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego objętych otwartą 
petycją w celu zapewnienia kontroli 
parlamentarnej podstawowego prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. de

Poprawka 14
Margrete Auken

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję do wprowadzenia
konkretnego przepisu administracyjnego 
dotyczącego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na podstawie art. 258 
TFUE w celu zapobieżenia możliwości 
nadużycia władzy lub podejmowania 
arbitralnych decyzji; wzywa, by 
przekazano Komisji Petycji jasne 
informacje na temat etapów osiągniętych w 
ramach postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
objętych otwartą petycją w celu 
zapewnienia kontroli parlamentarnej 
podstawowego prawa do składania petycji 
do Parlamentu Europejskiego;

10. wzywa Komisję do wprowadzenia
konkretnych przepisów administracyjnych 
dotyczących postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na podstawie art. 258 
TFUE w celu zapobieżenia możliwości 
nadużycia władzy lub podejmowania 
arbitralnych decyzji;  wzywa, by 
przekazano Komisji Petycji jasne 
informacje na temat etapów osiągniętych w 
ramach postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
objętych otwartą petycją w celu 
zapewnienia kontroli parlamentarnej 
podstawowego prawa do składania petycji 
do Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. zauważa, że regulamin pracowniczy 
określa ogólne przepisy dotyczące 
konfliktu interesów w przypadku, gdy 
urzędnik zobowiązany jest poinformować 
swoich przełożonych itp., jednak 
należałoby uzupełnić go o przepisy 
określające konsekwencje, takie jak 
możliwość unieważnienia decyzji 
podjętych przy naruszeniu przepisów 
dotyczących konfliktu interesów;

11. zauważa, że regulamin pracowniczy 
określa ogólne przepisy dotyczące 
konfliktu interesów w przypadku, gdy 
urzędnik zobowiązany jest poinformować 
swoich przełożonych itp., jednak 
należałoby uzupełnić go o przepisy 
określające konsekwencje, takie jak 
możliwość unieważnienia decyzji 
podjętych przy naruszeniu przepisów 
dotyczących konfliktu interesów oraz 
określenie maksymalnego terminu 
uprawomocnienia się wszelkich decyzji, w 
celu zapewnienia pewności postępowania 
administracyjnego;

Or. pl

Poprawka 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. jest zdania, że obywatele UE powinni 
oczekiwać od Komisji wysokiego stopnia 
przejrzystości, niezależnie czy składają 
oficjalną skargę, czy korzystają z prawa do 
wniesienia petycji gwarantowanego 
Traktatem.

12. jest zdania, że obywatele UE powinni 
oczekiwać od Komisji wysokiego stopnia 
przejrzystości, niezależnie czy składają 
oficjalną skargę, czy korzystają z prawa do 
wniesienia petycji gwarantowanego 
Traktatem i zapewnienia wnioskodawcom 
informacji w przedmiocie ewentualnej 
możliwości podjęcia przez nich dalszych 
czynności w sprawie.

Or. pl

Poprawka 17
Heinz K. Becker
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Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. jest zdania, że obywatele UE powinni 
oczekiwać od Komisji wysokiego stopnia 
przejrzystości, niezależnie czy składają 
oficjalną skargę, czy korzystają z prawa do 
wniesienia petycji gwarantowanego 
Traktatem.

12. jest zdania, że obywatele UE powinni 
oczekiwać od Komisji wysokiego stopnia 
przejrzystości, wydajności i sprawnego 
załatwiania spraw, niezależnie czy 
składają oficjalną skargę, czy korzystają 
z prawa do wniesienia petycji 
gwarantowanego Traktatem;

Or. de

Poprawka 18
Elena Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. jest zdania, że obywatele UE powinni 
oczekiwać od Komisji wysokiego stopnia 
przejrzystości, niezależnie czy składają 
oficjalną skargę, czy korzystają z prawa do 
wniesienia petycji gwarantowanego 
Traktatem.

12. jest zdania, że obywatele UE powinni 
oczekiwać od Komisji wysokiego stopnia 
przejrzystości i sprawnego reagowania, 
niezależnie czy składają oficjalną skargę, 
czy korzystają z prawa do wniesienia 
petycji gwarantowanego Traktatem

Or. en

Poprawka 19
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. wzywa Komisję, aby przy 
przygotowywaniu rozporządzenia w 
sprawie wprowadzenia ogólnych unijnych 
procedur administracyjnych 
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przeprowadziła wystarczające konsultacje 
ze wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami oraz aby w szczególności 
skorzystała z doświadczenia i wiedzy 
fachowej Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, którego urząd jest 
głównym organem, do którego napływają 
skargi od obywateli dotyczące 
nieprawidłowości organów i instytucji 
UE;

Or. de

Poprawka 20
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. jest zdania, że w ramach 
rozporządzenia Komisja powinna również 
przeanalizować korzyści z dalszej 
rozbudowy świadczonych obywatelom 
usług opartych na technologiach 
informatycznych; w tym kontekście 
przypomina o takich systemach jak UE-
Pilot, które już teraz udowadniają, że 
potencjał wspieranych informatycznie 
procedur administracyjnych nie ogranicza 
się jedynie do nowych systemów 
informacji online, lecz może obejmować 
również interaktywne „systemy 
załatwiania spraw” między organami 
administracyjnymi oraz między władzami 
a obywatelami;

Or. de

Poprawka 21
Heinz K. Becker
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Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. wzywa Komisję, aby przy okazji 
opracowywania ogólnego aktu prawnego 
w sprawie postępowania 
administracyjnego intensywnie 
informowała obywateli UE o ich prawie 
do dobrej administracji, w tym za 
pośrednictwem odpowiednich służb i sieci 
informacyjnych (np. Europe Direct); 
podkreśla, że takie inicjatywy 
informacyjne powinny dotyczyć również 
możliwości wnoszenia skarg w przypadku 
domniemanego naruszenia prawa do 
dobrej administracji, a w szczególności 
konkretnych ograniczeń tych możliwości –
jak określono na przykład w art. 228 
TFUE dotyczącym Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich; jest 
przekonany, że większa wiedza i 
świadomość obywateli na temat tego 
prawa oraz związanych z nim możliwości 
wnoszenia skarg doprowadzi do powstania 
konstruktywnej presji publicznej, która 
może przyczynić się do rzeczywistego 
stworzenia otwartej, wydajnej i niezależnej 
administracji europejskiej na co dzień.

Or. de


