
AM\910143PL.doc PE494.549v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 – 2014

Komisja Petycji

2012/2049(INI)

24.7.2012

POPRAWKI
1 – 9

Projekt sprawozdania
Erminia Mazzoni
(PE491.340v03-00)

w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich za rok 2011
(2012/2049(INI))



PE494.549v02-00 2/7 AM\910143PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\910143PL.doc 3/7 PE494.549v02-00

PL

Poprawka 1
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że sprawozdanie 
roczne z działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 
2011 zostało formalnie przedłożone 
przewodniczącemu Parlamentu w dniu 22 
maja 2012 r., a także mając na uwadze, że 
w dniu 19 czerwca 2012 r. Rzecznik Praw 
Obywatelskich Nikiforos Diamandouros 
przedstawił to sprawozdanie Komisji 
Petycji w Strasburgu;

A. mając na uwadze, że sprawozdanie 
roczne z działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 
2011 zostało formalnie przedłożone 
przewodniczącemu Parlamentu w dniu 22 
maja 2012 r., a także mając na uwadze, że 
w dniu 19 czerwca 2012 r. Rzecznik Praw 
Obywatelskich Nikiforos Diamandouros 
przedstawił to sprawozdanie Komisji 
Petycji w Brukseli;

Or. de

Poprawka 2
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 298 
TFUE instytucje, organy, urzędy i agencje 
Unii „korzystają ze wsparcia otwartej, 
efektywnej i niezależnej administracji 
europejskiej”;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 298 
TFUE instytucje, organy, urzędy i agencje 
Unii „korzystają ze wsparcia otwartej, 
efektywnej i niezależnej administracji 
europejskiej” oraz że ten sam artykuł 
przewiduje przyjęcie w tym celu 
specjalnych aktów prawa wtórnego, takich 
jak rozporządzenia, mających
zastosowanie do wszystkich obszarów 
administracji UE;

Or. de
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Poprawka 3
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. odnotowuje, że w przypadku 65% skarg, 
którymi zajmował się Rzecznik Praw 
Obywatelskich, był on w stanie wszcząć 
dochodzenie lub przekazać skargę 
właściwemu organowi, jak np. członkowi 
europejskiej sieci rzeczników praw 
obywatelskich, SOLVIT, innemu 
organowi rozpatrującemu skargi lub
Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego; 
zauważa, że w 2011 r. Komisja Petycji 
otrzymała 59 skarg od Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

4. odnotowuje, że w przypadku 65% skarg, 
którymi zajmował się Rzecznik Praw 
Obywatelskich, był on w stanie wszcząć 
dochodzenie lub przekazać skargę 
właściwemu organowi, jak np. członkowi 
europejskiej sieci rzeczników praw 
obywatelskich, w tym Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego, Komisji lub 
innemu organowi rozpatrującemu skargi 
(np. SOLVIT); zauważa, że w 2011 r. 
Komisja Petycji otrzymała 59 skarg od 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

Or. de

Poprawka 4
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę na fakt, że mimo 
szeregu postępów w ostatnich latach, 
odsetek rozpatrzonych skarg, które 
podlegały właściwości Rzecznika Praw 
Obywatelskich, był ponownie w 2011 r. 
stosunkowo niski (ok. 27%), w związku z 
czym należy rozważyć bardziej 
kompleksowe i czynne zwiększanie 
świadomości społeczeństwa – w 
szczególności w ścisłej współpracy z 
rzecznikami krajowymi i regionalnymi, 
Parlamentem Europejskim i Komisją – na 
temat zakresu odpowiedzialności 
Rzecznika;
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Poprawka 5
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje 
systematyczne i konstruktywne dążenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich do 
ułatwienia, dzięki odnośnym publikacjom, 
opracowywania rozporządzenia w sprawie 
ogólnych procedur administracyjnych w 
Unii Europejskiej; podkreśla, że takie 
przepisy, które powinny określać prawnie 
wiążące minimalne standardy jakości i 
gwarancje proceduralne we wszystkich 
obszarach podlegających bezpośredniej 
administracji UE, mogłyby opierać się na 
art. 298 TFUE oraz że konieczna jest 
ścisła współpraca konsultacyjna z 
Rzecznikiem przy sporządzaniu tego 
rozporządzenia;

Or. de

Poprawka 6
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19а. z zadowoleniem przyjmuje 
współpracę Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich z europejską siecią 
rzeczników praw obywatelskich i apeluje o 
to, aby owocem tej współpracy była między 
innymi popularyzacja europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej jako nowego 
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narzędzia umożliwiającego obywatelom 
bezpośrednie zaangażowanie się w proces 
opracowywania ustawodawstwa UE;

Or. bg

Poprawka 7
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w okresie sprawozdawczym 
Rzecznik Praw Obywatelskich wykonywał 
swoje zadania w aktywny i zrównoważony 
sposób;

22. z zadowoleniem zauważa, że w okresie 
sprawozdawczym Rzecznik Praw 
Obywatelskich wykonywał swoje zadania 
w aktywny i zrównoważony sposób, w 
duchu krytycznego konsensusu i w ścisłej 
współpracy z pozostałymi organami UE;

Or. de

Poprawka 8
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w okresie sprawozdawczym 
Rzecznik Praw Obywatelskich wykonywał 
swoje zadania w aktywny i zrównoważony 
sposób;

22. stwierdza, że w okresie 
sprawozdawczym Rzecznik Praw 
Obywatelskich wykonywał swoje zadania 
w aktywny i zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 9
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Rzecznika Praw 
Obywatelskich do dalszego czuwania nad 
jak najlepszym wykorzystaniem zasobów, 
unikania zbędnego zatrudniania personelu 
do wykonywania powielających się funkcji 
oraz do współpracy z innymi instytucjami 
UE w celu zapewnienia rzeczywistych 
oszczędności w budżecie UE;

23. apeluje do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, aby w dalszym ciągu 
czuwał nad jak najlepszym 
wykorzystaniem zasobów, unikania 
zbędnego zatrudniania personelu do 
wykonywania powielających się funkcji 
oraz współpracował z innymi instytucjami 
UE w celu zapewnienia rzeczywistych 
oszczędności w budżecie UE;

Or. en


