
AM\941122PL.doc PE514.693v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

2013/2051(INI)

25.6.2013

POPRAWKI
1 - 52

Projekt sprawozdania
Nikolaos Salavrakos
(PE513.107v01-00)

w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich za rok 2012
(2013/2051(INI))



PE514.693v01-00 2/31 AM\941122PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\941122PL.doc 3/31 PE514.693v01-00

PL

Poprawka 1
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Unia Europejska 
zaproponowała, by rok 2013 ogłosić 
Europejskim Rokiem Obywateli dla 
uczczenia 20. rocznicy ustanowienia 
obywatelstwa UE;

Or. en

Poprawka 2
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. 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. bg

Poprawka 3
Mariya Gabriel
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Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze rezolucję z dnia 6 
września 2001 r., w której Parlament 
przyjął kodeks dobrego postępowania 
administracyjnego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. bg

Poprawka 4
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że do niewłaściwego 
administrowania dochodzi wówczas, gdy 
organ publiczny nie postępuje zgodnie z 
przepisami lub zasadami dla niego 
wiążącymi;

H. mając na uwadze, że do niewłaściwego 
administrowania dochodzi wówczas, gdy 
organ publiczny nie postępuje zgodnie z 
przepisami lub zasadami dla niego 
wiążącymi, jak to określił pierwszy 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
Jacob Söderman;

Or. en

Poprawka 5
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że definicja ta nie 
ogranicza niewłaściwego administrowania 
do przypadków, w których naruszane 
prawo lub zasada są prawnie wiążące; 

I. mając na uwadze, że definicja ta nie 
ogranicza niewłaściwego administrowania 
do przypadków, w których naruszane 
prawo lub zasada są prawnie wiążące; 
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mając na uwadze, że zasady dobrego 
administrowania idą dalej niż przepisy 
prawne, wymagając od instytucji UE nie 
tylko poszanowania ich obowiązków
prawnych, lecz także stawiania sobie za cel 
służby obywatelom i dbania o to, by 
poszczególni obywatele byli właściwe
traktowani i mogli w pełni korzystać ze 
swoich praw;

mając na uwadze, że zasady dobrego 
administrowania idą dalej niż przepisy 
prawne, wymagając od instytucji UE nie 
tylko poszanowania ich obowiązków 
prawnych, lecz także stawiania sobie za cel 
ducha służby obywatelom i dbania o to, by 
wszyscy obywatele byli właściwie i 
uczciwie traktowani bez stronniczości i z 
godnością oraz by mogli w pełni i na 
równi korzystać ze swoich praw;

Or. en

Poprawka 6
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że definicja ta nie 
ogranicza niewłaściwego administrowania 
do przypadków, w których naruszane 
prawo lub zasada są prawnie wiążące; 
mając na uwadze, że zasady dobrego 
administrowania idą dalej niż przepisy 
prawne, wymagając od instytucji UE nie 
tylko poszanowania ich obowiązków 
prawnych, lecz także stawiania sobie za cel 
służby obywatelom i dbania o to, by 
poszczególni obywatele byli właściwe
traktowani i mogli w pełni korzystać ze 
swoich praw;

I. mając na uwadze, że definicja ta nie 
ogranicza niewłaściwego administrowania 
do przypadków, w których naruszane 
prawo lub zasada są prawnie wiążące; 
mając na uwadze, że zasady dobrych 
praktyk administracyjnych stanowią 
wyższy poziom zobowiązania niż przepisy 
prawne, wymagając od instytucji UE nie 
tylko poszanowania ich obowiązków 
prawnych, lecz także stawiania sobie za cel 
służby obywatelom i dbania o to, by 
poszczególni obywatele byli właściwie
traktowani i mogli w pełni korzystać ze 
swoich praw;

Or. pl

Poprawka 7
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że dużą część skarg 
(56%) otrzymano za pośrednictwem 
elektronicznego formularza rejestracji 
skarg ze strony internetowej Rzecznika 
Praw Obywatelskich Unii, dostępnej we 
wszystkich 23 językach urzędowych;

Or. bg

Poprawka 8
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że 52,7% dochodzeń 
otwartych w 2012 r. dotyczyło Komisji 
Europejskiej, 16,8% – Europejskiego 
Urzędu Doboru Kadr (EPSO), 5,2% –
Parlamentu Europejskiego, 3,0% –
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych, 1,5% – Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, a 20,9% – innych 
instytucji, agencji lub organów UE;

N. mając na uwadze, że 52,7% dochodzeń 
otwartych w 2012 r. dotyczyło Komisji 
Europejskiej, 5,2% – Parlamentu 
Europejskiego, 3,0% – Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, 1,5% –
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 
20,9% – innych instytucji, agencji lub 
organów UE;

Or. en

Poprawka 9
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Motyw О

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że najczęstsze zarzuty 
dotyczące niewłaściwego administrowania, 
którymi w 2012 r. zajmował się Rzecznik 
Praw Obywatelskich, dotyczyły 

O. mając na uwadze, że najczęstsze zarzuty 
dotyczące niewłaściwego administrowania, 
którymi w 2012 r. zajmował się Rzecznik 
Praw Obywatelskich, dotyczyły 
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praworządności (27,7%), uczciwości 
(10,3%), racjonalnych terminów 
podejmowania decyzji (8%) oraz 
wniosków o publiczne udostępnienie 
dokumentów (6,7%);

praworządności (27,7%), udzielania 
informacji (12,5%), uczciwości (10,3%), 
racjonalnych terminów podejmowania 
decyzji (8%) oraz wniosków o publiczne 
udostępnienie dokumentów (6,7%);

Or. bg

Poprawka 10
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich zgłasza uwagę krytyczną, 
gdy zainteresowana instytucja ma 
możliwość wyeliminowania niewłaściwego 
administrowania lub gdy przypadek 
niewłaściwego administrowania jest 
szczególnie poważny lub rodzi
konsekwencje o charakterze ogólnym; 
mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich wydał 17 projektów 
zaleceń;

U. mając na uwadze, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich zgłasza projekty zaleceń, 
gdy zainteresowana instytucja ma 
możliwość wyeliminowania niewłaściwego 
administrowania lub gdy przypadek 
niewłaściwego administrowania jest 
szczególnie poważny lub rodzi 
konsekwencje o charakterze ogólnym; 
mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich wydał 17 projektów 
zaleceń;
(Faktyczna poprawka)

Or. en

Poprawka 11
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich zgłasza uwagę krytyczną, 
gdy zainteresowana instytucja ma 
możliwość wyeliminowania niewłaściwego 
administrowania lub gdy przypadek 

U. mając na uwadze, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich zgłasza projekt zalecenia, 
gdy zainteresowana instytucja ma 
możliwość wyeliminowania niewłaściwego 
administrowania lub gdy przypadek 
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niewłaściwego administrowania jest 
szczególnie poważny lub rodzi 
konsekwencje o charakterze ogólnym; 
mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich wydał 17 projektów 
zaleceń;

niewłaściwego administrowania jest 
szczególnie poważny lub rodzi 
konsekwencje o charakterze ogólnym; 
mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich wydał 17 projektów 
zaleceń;

Or. en

Poprawka 12
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Motyw V a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Va. mając na uwadze, że wyniki
sprawozdania Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego sprawozdania specjalnego 
rodzą uzasadnione obawy Rzecznika Praw 
Obywatelskich związane z potencjalnym 
niewłaściwym administrowaniem;

Or. en

Poprawka 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Motyw X

Projekt rezolucji Poprawka

X. mając na uwadze, że w 2012 r. 
działalność Rzecznika Praw Obywatelskich 
koncentrowała się głównie na kwestii 
integracji osób z niepełnosprawnościami; 
mając na uwadze, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich, wraz z Komisją Petycji 
Parlamentu Europejskiego, Komisją 
Europejską, Agencją Praw Podstawowych 
oraz Europejskim Forum Osób 
Niepełnosprawnych, prowadzi działania na 

X. mając na uwadze, że w 2012 r. 
działalność Rzecznika Praw Obywatelskich 
koncentrowała się głównie na kwestii 
integracji osób z różnym stopniem 
niepełnosprawności; mając na uwadze, że 
Rzecznik Praw Obywatelskich, wraz z
Komisją Petycji Parlamentu 
Europejskiego, Komisją Europejską, 
Agencją Praw Podstawowych oraz 
Europejskim Forum Osób 



AM\941122PL.doc 9/31 PE514.693v01-00

PL

rzecz ochrony, propagowania i 
monitorowania wdrożenia unijnych ram 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych; mając na uwadze, że 
konwencja jest pierwszym traktatem 
poświęconym prawom człowieka, jaki 
kiedykolwiek ratyfikowała Unia 
Europejska;

Niepełnosprawnych, prowadzi działania na 
rzecz ochrony, propagowania i 
monitorowania wdrożenia unijnych ram 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych; mając na uwadze, że 
konwencja jest pierwszym traktatem 
poświęconym prawom człowieka, jaki 
kiedykolwiek ratyfikowała Unia 
Europejska;

Or. pl

Poprawka 14
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Motyw X a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Xa. mając na uwadze, że Rada Unii 
Europejskiej zatwierdziła propozycję 
dotyczącą ram unijnych mających na celu 
monitorowanie wdrożenia Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, w tym działań 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
Komisji Petycji;

Or. en

Poprawka 15
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że nieustanne starania Rzecznika 
podejmowane w celu wzmocnienia i 
zwiększenia otwartości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesach 

4. uważa, że nieustanne starania Rzecznika 
podejmowane w celu wzmocnienia i 
zwiększenia otwartości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesach 



PE514.693v01-00 10/31 AM\941122PL.doc

PL

decyzyjnych oraz administracji w Unii 
Europejskiej miały ogromny wpływ na 
tworzenie Unii Europejskiej, w której 
decyzje podejmowane są „z możliwie 
najwyższym poszanowaniem zasady 
otwartości i jak najbliżej obywateli”, 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

decyzyjnych oraz administracji w Unii 
Europejskiej miały ogromny wpływ na 
tworzenie Unii Europejskiej, w której 
decyzje podejmowane są „z możliwie 
najwyższym poszanowaniem zasady 
otwartości i jak najbliżej obywateli”, 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej; wzywa kolejnego 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich do kontynuowania 
wysiłków swojego poprzednika 
zmierzających do osiągnięcia tych 
ważnych celów;

Or. en

Poprawka 16
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że nieustanne starania Rzecznika 
podejmowane w celu wzmocnienia i 
zwiększenia otwartości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesach 
decyzyjnych oraz administracji w Unii 
Europejskiej miały ogromny wpływ na 
tworzenie Unii Europejskiej, w której 
decyzje podejmowane są „z możliwie 
najwyższym poszanowaniem zasady 
otwartości i jak najbliżej obywateli”, 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

4. biorąc pod uwagę to, że połowa 
obywateli Unii Europejskiej podziela 
pogląd, zgodnie z którym drugim w 
kolejności prawem obywatelskim jest 
prawo do dobrej administracji, uważa, że 
nieustanne starania Rzecznika 
podejmowane w celu wzmocnienia i 
zwiększenia otwartości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesach 
decyzyjnych oraz administracji w Unii 
Europejskiej miały ogromny wpływ na 
tworzenie Unii Europejskiej, w której 
decyzje podejmowane są „z możliwie 
najwyższym poszanowaniem zasady 
otwartości i jak najbliżej obywateli”, 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 17
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że nieustanne starania Rzecznika 
podejmowane w celu wzmocnienia i 
zwiększenia otwartości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesach 
decyzyjnych oraz administracji w Unii 
Europejskiej miały ogromny wpływ na 
tworzenie Unii Europejskiej, w której 
decyzje podejmowane są „z możliwie 
najwyższym poszanowaniem zasady 
otwartości i jak najbliżej obywateli”, 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

4. uważa, że nieustanne starania Rzecznika 
podejmowane w celu wzmocnienia i 
zwiększenia otwartości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesach 
decyzyjnych oraz administracji w Unii 
Europejskiej miały ogromny wpływ na 
tworzenie Unii Europejskiej, w której 
decyzje są podejmowane i wdrażane przez 
służby administracji „z możliwie 
najwyższym poszanowaniem zasady 
otwartości i jak najbliżej obywateli”, 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 18
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że 52% obywateli 
uważa, że najważniejszą funkcją 
Rzecznika Praw Obywatelskich jest 
czuwanie nad tym, by obywatele UE znali 
swoje prawa i potrafili z nich korzystać, w 
związku z czym zachodzi potrzeba, by 
Rzecznik Praw Obywatelskich usprawnił 
komunikację z obywatelami UE i zacieśnił 
współpracę z europejską siecią rzeczników
praw obywatelskich;

Or. en
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Poprawka 19
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do podjęcia odpowiednich 
działań w celu przyspieszenia procedury 
rozpatrywania skarg, przeprowadzania 
kontroli i podejmowania decyzji;

Or. bg

Poprawka 20
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. przypomina, że 42% obywateli UE jest
niezadowolone z poziomu przejrzystości 
administracji UE, i podkreśla konieczność 
kontynuowania wysiłków ze strony 
Rzecznika Praw Obywatelskich mających 
na celu wspieranie instytucji UE w 
osiągnięciu wyższego stopnia otwartości, 
skuteczności i przyjaznego nastawienia do 
obywateli, jak również zacieśniania więzi 
między instytucjami a obywatelami;.

Or. en

Poprawka 21
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. odnotowuje, że skargi dotyczące 
przejrzystości zawsze były traktowane 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
priorytetowo; zauważa także, że liczba 
tego rodzaju skarg zmniejsza się od 
2008 r., kiedy w szczytowym momencie 
36% skarżących wskazywało na 
domniemany brak przejrzystości, do 21,5% 
w 2012 r.; uważa, że świadczy to o tym, że 
instytucje UE dołożyły znacznych starań w 
celu zwiększenia przejrzystości w swoich 
działaniach; wzywa instytucje, agencje i 
organy UE do działania na rzecz dalszego 
obniżenia tej liczby;

7. odnotowuje, że skargi dotyczące 
przejrzystości zawsze były traktowane 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
priorytetowo; zauważa także, że liczba 
tego rodzaju skarg zmniejsza się od 
2008 r., kiedy w szczytowym momencie 
36% skarżących wskazywało na 
domniemany brak przejrzystości, do 21,5% 
w 2012 r.; uważa, że świadczy to o tym, że 
instytucje UE dołożyły znacznych starań w 
celu zwiększenia przejrzystości w swoich 
działaniach; wzywa instytucje, agencje i 
organy UE do działania na rzecz dalszego 
obniżenia tej liczby poprzez współpracę z 
Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich oraz wdrażanie jego 
zaleceń;

Or. en

Poprawka 22
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. odnotowuje, że skargi dotyczące 
przejrzystości zawsze były traktowane 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
priorytetowo; zauważa także, że liczba 
tego rodzaju skarg zmniejsza się od 
2008 r., kiedy w szczytowym momencie 
36% skarżących wskazywało na 
domniemany brak przejrzystości, do 21,5% 
w 2012 r.; uważa, że świadczy to o tym, że 
instytucje UE dołożyły znacznych starań w 
celu zwiększenia przejrzystości w swoich 
działaniach; wzywa instytucje, agencje i 
organy UE do działania na rzecz dalszego 
obniżenia tej liczby;

7. odnotowuje, że skargi dotyczące 
przejrzystości zawsze były traktowane 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
priorytetowo; zauważa także, że liczba 
tego rodzaju skarg zmniejsza się od 
2008 r., kiedy w szczytowym momencie 
36% skarżących wskazywało na 
domniemany brak przejrzystości, do 21,5% 
w 2012 r.; wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą wciąż zgłaszanych skarg 
dotyczących otwartości, publicznego 
dostępu i danych osobowych, ponieważ 
stanowią one zagrożenie dla 
międzyinstytucjonalnego dialogu, 
wizerunku UE i nastawienia do obywateli;
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Or. en

Poprawka 23
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina, że przejrzystość, otwartość, 
dostęp do informacji i poszanowanie praw 
obywateli oraz wysokie standardy etyczne 
są niezbędne w celu utrzymania zaufania 
między obywatelami a instytucjami;

8. przypomina, że przejrzystość, otwartość, 
dostęp do informacji i poszanowanie praw 
obywateli oraz wysokie standardy etyczne 
są niezbędne w celu utrzymania zaufania 
między obywatelami a instytucjami; w tym 
kontekście wyraża krytykę dla 
nieprzejrzystego postępowania Komisji 
Europejskiej i Rady Europejskiej, głównie 
w kwestii podejmowania bardzo ważnych 
decyzji mających wyraźny wpływ na życie 
codzienne obywateli UE;

Or. en

Poprawka 24
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina, że przejrzystość, otwartość, 
dostęp do informacji i poszanowanie praw 
obywateli oraz wysokie standardy etyczne 
są niezbędne w celu utrzymania zaufania 
między obywatelami a instytucjami;

8. przypomina, że przejrzystość, otwartość, 
dostęp do informacji i poszanowanie praw 
obywateli oraz wysokie standardy etyczne 
są niezbędne w celu utrzymania zaufania 
między obywatelami a instytucjami, które 
szczególnie w obecnej, trudnej sytuacji 
gospodarczej ma wielkie znaczenie dla 
przyszłości projektu integracji 
europejskiej;

Or. de
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Poprawka 25
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa organy UE do tego, by w 
związku ze wzrostem poziomu cyfryzacji w 
obszarze administracji publicznej 
wychodziły naprzeciw szczególnym 
potrzebom osób starszych, które często nie 
potrafią obsługiwać nowoczesnych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, oraz by stworzyły 
zrównoważone rozwiązania w postaci 
przyjaznych dla użytkownika aplikacji, 
praktycznych internetowych programów 
pomocniczych oraz umożliwiły kontakt w 
formie nieelektronicznej;

Or. de

Poprawka 26
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. odnotowuje z zadowoleniem 
przedstawione przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich dziesięć „spraw 
modelowych”, ilustrujących najlepsze 
praktyki administracyjne instytucji 
europejskich i związanych z różnymi 
zagadnieniami;

Or. bg
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Poprawka 27
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że obniżenie całkowitej liczby 
skarg skierowanych do Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2012 r. to kolejny dowód 
na to, że interaktywny przewodnik 
dostępny na jego stronie internetowej 
okazał się sukcesem i jest narzędziem 
oferującym największe możliwości 
działania, zaprojektowanym w celu 
zapewnienia mniejszej liczby skarg 
kierowanych przez obywateli do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, które nie należą do 
obszaru jego kompetencji i zaoferowania 
większych możliwości w zakresie 
doradztwa dla skarżących i skierowania ich 
do właściwych podmiotów; zauważa, że 
obserwowana tendencja stanowi 
potwierdzenie, że coraz większa liczba 
obywateli zwraca się do Rzecznika Praw 
Obywatelskich z właściwych powodów;

10. uważa, że obniżenie całkowitej liczby 
skarg skierowanych do Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2012 r. to kolejny dowód 
na to, że interaktywny przewodnik 
dostępny na jego stronie internetowej 
okazał się sukcesem i jest narzędziem 
oferującym największe możliwości 
działania, zaprojektowanym w celu 
zapewnienia mniejszej liczby skarg 
kierowanych przez obywateli do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, które nie należą do 
obszaru jego kompetencji i zaoferowania 
większych możliwości w zakresie 
doradztwa dla skarżących i skierowania ich 
do właściwych podmiotów; zauważa, że 
obserwowana tendencja stanowi 
potwierdzenie, że coraz większa liczba 
obywateli zwraca się do Rzecznika Praw 
Obywatelskich z właściwych powodów; 
wzywa członków Parlamentu 
Europejskiego i wszystkie instytucje, 
organy i agencje UE do udostępnienia 
przewodnika za pośrednictwem swoich 
stron internetowych;

Or. en

Poprawka 28
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że obniżenie całkowitej liczby 
skarg skierowanych do Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2012 r. to kolejny dowód 

10. uważa, że obniżenie całkowitej liczby 
skarg skierowanych do Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2012 r. to kolejny dowód 
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na to, że interaktywny przewodnik 
dostępny na jego stronie internetowej 
okazał się sukcesem i jest narzędziem 
oferującym największe możliwości 
działania, zaprojektowanym w celu 
zapewnienia mniejszej liczby skarg 
kierowanych przez obywateli do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, które nie należą do 
obszaru jego kompetencji i zaoferowania 
większych możliwości w zakresie 
doradztwa dla skarżących i skierowania ich 
do właściwych podmiotów; zauważa, że
obserwowana tendencja stanowi 
potwierdzenie, że coraz większa liczba 
obywateli zwraca się do Rzecznika Praw 
Obywatelskich z właściwych powodów;

na to, że interaktywny przewodnik 
dostępny na jego stronie internetowej 
okazał się sukcesem i jest narzędziem 
oferującym największe możliwości 
działania, zaprojektowanym w celu 
zapewnienia mniejszej liczby skarg 
kierowanych przez obywateli do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, które nie należą do 
obszaru jego kompetencji i zaoferowania 
większych możliwości w zakresie 
doradztwa dla skarżących i skierowania ich 
do właściwych podmiotów; uważa, że
zarówno wszystkie instytucje UE, jak i
członkowie europejskiej sieci rzeczników 
praw obywatelskich powinni zamieścić na 
swoich stronach internetowych oraz w 
mediach społecznościowych bezpośredni 
odsyłacz do przewodnika;

Or. de

Poprawka 29
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje istotny wkład europejskiej sieci 
rzeczników praw obywatelskich; 
odnotowuje, że 60% skarg rozpatrywanych 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 
2012 r. mieściło się w zakresie 
kompetencji członka sieci; przypomina, że 
Komisja Petycji jest pełnoprawnym 
członkiem tej sieci; odnotowuje, że w 
2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
przekazał komisji 63 skargi; gratuluje 
Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich sukcesów w 
koordynowaniu sieci; uważa, że jest to 
istotny aspekt działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a współpracę w ramach 
sieci powinno się pogłębiać w celu 
poprawy stosowania prawa UE na szczeblu 

12. uznaje istotny wkład europejskiej sieci 
rzeczników praw obywatelskich; 
odnotowuje, że 60% skarg rozpatrywanych 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 
2012 r. mieściło się w zakresie 
kompetencji członka sieci; przypomina, że 
Komisja Petycji jest pełnoprawnym 
członkiem tej sieci; odnotowuje, że w 
2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
przekazał komisji 63 skargi; gratuluje 
Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich sukcesów w 
koordynowaniu sieci; uważa, że jest to 
istotny aspekt działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a współpracę w ramach 
sieci powinno się pogłębiać w celu 
poprawy stosowania prawa UE na szczeblu 
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krajowym; uważa, że należy utrzymywać i 
wzmacniać uczestnictwo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w europejskich i 
międzynarodowych stowarzyszeniach 
rzeczników praw obywatelskich;

krajowym; zaleca rozszerzenie sieci na 
inne właściwe organy krajowe; uważa, że 
należy utrzymywać i wzmacniać 
uczestnictwo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w europejskich i 
międzynarodowych stowarzyszeniach 
rzeczników praw obywatelskich;

Or. en

Poprawka 30
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje istotny wkład europejskiej sieci 
rzeczników praw obywatelskich; 
odnotowuje, że 60% skarg rozpatrywanych 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 
2012 r. mieściło się w zakresie 
kompetencji członka sieci; przypomina, że 
Komisja Petycji jest pełnoprawnym 
członkiem tej sieci; odnotowuje, że w 
2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
przekazał komisji 63 skargi; gratuluje 
Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich sukcesów w 
koordynowaniu sieci; uważa, że jest to 
istotny aspekt działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a współpracę w ramach 
sieci powinno się pogłębiać w celu 
poprawy stosowania prawa UE na szczeblu 
krajowym; uważa, że należy utrzymywać i 
wzmacniać uczestnictwo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w europejskich i 
międzynarodowych stowarzyszeniach 
rzeczników praw obywatelskich;

12. uznaje istotny wkład europejskiej sieci 
rzeczników praw obywatelskich i 
podkreśla celowość skutecznej współpracy 
na rzecz obywateli UE; odnotowuje, że 
60% skarg rozpatrywanych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. 
mieściło się w zakresie kompetencji 
członka sieci; przypomina, że Komisja 
Petycji jest pełnoprawnym członkiem tej 
sieci; odnotowuje, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przekazał komisji 63 
skargi; gratuluje Europejskiemu 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
sukcesów w koordynowaniu sieci; uważa, 
że jest to istotny aspekt działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a 
współpracę w ramach sieci powinno się 
pogłębiać w celu poprawy stosowania 
prawa UE na szczeblu krajowym; uważa, 
że należy utrzymywać i wzmacniać 
uczestnictwo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w europejskich i 
międzynarodowych stowarzyszeniach 
rzeczników praw obywatelskich;

Or. en
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Poprawka 31
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie działań 
europejskiej sieci rzeczników praw 
obywatelskich na rzecz dobrej 
administracji oraz większej przejrzystości 
w instytucjach UE; uważa, że Rzecznicy 
Praw Obywatelskich w całej UE 
odgrywają istotną rolę, stojąc u boku 
obywateli UE i walcząc z brakiem 
przejrzystości oraz demokracji w 
państwach członkowskich i Unii 
Europejskiej; wyraża zaniepokojenie 
cięciami w budżetach Rzeczników Praw 
Obywatelskich w wielu państwach 
członkowskich, ostrzega przed próbami 
usunięcia Regionalnych Rzeczników Praw 
Obywatelskich w Hiszpanii, uważa, że 
taka decyzja ograniczy obywatelom UE 
możliwość zapewnienia skutecznej 
ochrony przysługującym im 
uprawnieniom;

Or. en

Poprawka 32
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje, że w poprzednich latach 
większość dochodzeń otwartych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło 
Komisji (52,7%), przy czym na drugim 
miejscu znalazły się sprawy dotyczące 
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr 
(EPSO) (16,8%); odnotowuje, że liczba 

13. odnotowuje, że w poprzednich latach 
większość dochodzeń otwartych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło 
Komisji (52,7%); odnotowuje, że liczba 
dochodzeń otwartych w 2012 r., które 
dotyczyły Parlamentu Europejskiego, 
prawie podwoiła się w stosunku do roku 
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dochodzeń otwartych w 2012 r., które 
dotyczyły Parlamentu Europejskiego, 
prawie podwoiła się w stosunku do roku 
2011; wzywa swój Sekretariat do pełnej 
współpracy z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, aby zapewnić zgodność z 
jego zaleceniami; 

2011; wzywa swój Sekretariat do pełnej 
współpracy z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, aby zapewnić zgodność z 
jego zaleceniami;

Or. en

Poprawka 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje, że w poprzednich latach 
większość dochodzeń otwartych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło 
Komisji (52,7%), przy czym na drugim 
miejscu znalazły się sprawy dotyczące 
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr 
(EPSO) (16,8%); odnotowuje, że liczba 
dochodzeń otwartych w 2012 r., które 
dotyczyły Parlamentu Europejskiego, 
prawie podwoiła się w stosunku do roku 
2011; wzywa swój Sekretariat do pełnej 
współpracy z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, aby zapewnić zgodność z 
jego zaleceniami;

13. odnotowuje, że w poprzednich latach 
większość dochodzeń otwartych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło 
Komisji (52,7%), przy czym na drugim 
miejscu znalazły się sprawy dotyczące 
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr 
(EPSO) (16,8%); odnotowuje, że liczba 
dochodzeń otwartych w 2012 r., które 
dotyczyły Parlamentu Europejskiego, 
prawie podwoiła się w stosunku do roku 
2011; wzywa swój Sekretariat do pełnej 
współpracy z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, aby zapewnić zgodność i 
spójność z jego zaleceniami i uwagami 
dotyczącymi praktyk administracyjnych;

Or. pl

Poprawka 34
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla to, że każde zakończone 
dochodzenie stanowi krok we właściwym 
kierunku oraz dobrą okazję do 
wprowadzenia zmian zidentyfikowanych i 
wnioskowanych przez obywateli jako 
sposób urzeczywistnienia koncepcji 
europejskiego obywatelstwa opartego na 
uczestnictwie w najszerszym możliwym 
zakresie w odniesieniu do europejskiego 
procesu ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 35
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę na fakt, że w 2013 r. 
Rzecznik Praw Obywatelskich opublikuje
nowe wydanie Europejskiego kodeksu 
dobrej praktyki administracyjnej, 
uwzględniającego przepisy europejskiego 
prawa administracyjnego zawarte w 
orzecznictwie sądów europejskich;

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
czerwcu 2013 r. Rzecznik Praw 
Obywatelskich opublikował nowe wydanie 
Europejskiego kodeksu dobrej praktyki 
administracyjnej, uwzględniającego 
przepisy europejskiego prawa 
administracyjnego zawarte w 
orzecznictwie sądów europejskich;

Or. en

Poprawka 36
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża zadowolenie z zaangażowania 16. wyraża zadowolenie z zaangażowania 
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Rzecznika Praw Obywatelskich w 
konferencję organizowaną wspólnie z 
siecią badawczą w zakresie europejskiego 
prawa administracyjnego (ReNEUAL), 
podczas której badano możliwość 
przyjęcia ogólnego zbioru zasad 
postępowania administracyjnego dla 
instytucji, organów, urzędów i agencji 
UE, oraz potencjalnej treści tych zasad;

Rzecznika Praw Obywatelskich w wiele 
rozmaitych konferencji skupiających się 
na lepszej administracji publicznej, w tym 
w organizację jednej z konferencji 
wspólnie z siecią badawczą w zakresie 
europejskiego prawa administracyjnego 
(ReNEUAL);

Or. en

Poprawka 37
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ponownie wzywa Komisję do przyjęcia 
obowiązujących zasad postępowania 
administracyjnego dla struktur 
administracji UE i przedstawienia projektu 
rozporządzenia w tym zakresie zgodnie z 
art. 298 TFUE;

17. ponownie wzywa Komisję do przyjęcia 
obowiązujących zasad postępowania 
administracyjnego dla struktur 
administracji UE i przedstawienia projektu 
rozporządzenia w tym zakresie zgodnie z 
art. 298 TFUE i sądzi, że jest to najlepszy 
sposób zapewnienia trwałej zmiany 
kultury świadczenia usług 
administracyjnych przez instytucje UE;

Or. bg

Poprawka 38
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ponownie wzywa Komisję do przyjęcia 
obowiązujących zasad postępowania 
administracyjnego dla struktur 
administracji UE i przedstawienia projektu 

17. zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego 2012/2024(INI) z dnia 15 
stycznia 2013 r. ponownie wzywa Komisję 
do przyjęcia obowiązujących zasad 
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rozporządzenia w tym zakresie zgodnie z 
art. 298 TFUE;

postępowania administracyjnego dla 
struktur administracji UE i przedstawienia 
projektu rozporządzenia w tym zakresie 
zgodnie z art. 298 TFUE; uważa, że 
dotychczasowe doświadczenia Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz jego publikacje 
na ten temat stanowią odpowiednią 
podstawę dla stworzenia projektu aktu 
prawnego;

Or. de

Poprawka 39
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przedstawił 
Parlamentowi jedno sprawozdanie 
specjalne w sprawie braku rozpatrzenia 
przez Komisję kwestii konfliktu interesu w 
związku z rozbudową lotniska w Wiedniu, 
braku oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z tą rozbudową, brakiem 
procedur kontrolnych dostępnych dla osób 
wnoszących skargę dotyczącą projektu 
rozbudowy oraz braku oceny 
oddziaływania na środowisko;

19. przypomina, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przedstawił 
Parlamentowi jedno sprawozdanie 
specjalne w sprawie braku rozpatrzenia 
przez Komisję kwestii konfliktu interesu w 
związku z rozbudową lotniska w Wiedniu, 
braku oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z tą rozbudową, brakiem 
procedur kontrolnych dostępnych dla osób 
wnoszących skargę dotyczącą projektu 
rozbudowy oraz braku oceny 
oddziaływania na środowisko; uznaje 
celowość tego sprawozdania z uwagi na 
powyższe kwestie;

Or. en

Poprawka 40
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przedstawił 
Parlamentowi jedno sprawozdanie 
specjalne w sprawie braku rozpatrzenia 
przez Komisję kwestii konfliktu interesu w 
związku z rozbudową lotniska w Wiedniu, 
braku oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z tą rozbudową, brakiem 
procedur kontrolnych dostępnych dla osób 
wnoszących skargę dotyczącą projektu 
rozbudowy oraz braku oceny 
oddziaływania na środowisko;

19. przypomina, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przedstawił 
Parlamentowi jedno sprawozdanie 
specjalne w sprawie braku rozpatrzenia 
przez Komisję kwestii konfliktu interesu w 
związku z rozbudową lotniska w Wiedniu, 
braku oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z tą rozbudową, brakiem 
procedur kontrolnych dostępnych dla osób 
wnoszących skargę dotyczącą projektu 
rozbudowy oraz braku oceny 
oddziaływania na środowisko; potępia fakt 
niewypełnienia przez Komisję jej 
obowiązków przy prowadzeniu 
dochodzenia i podejmowaniu działań w 
sprawie otrzymanej skargi oraz w 
odpowiedzi na wnioski i zalecenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
wynikające z jego pierwszego dochodzenia 
w sprawie, przypomina, że zamiarem 
Komisji nie jest wniesienie skargi 
przeciwko Austrii do Trybunału 
Sprawiedliwości UE, lecz osiągnięcie 
porozumienia z władzami austriackimi 
oraz udzielenie zgody na przeprowadzenie 
oceny ex post oddziaływania na 
środowisko podważającej zasadność 
działania tej instytucji, gratuluje 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich podjęcia 
decyzji w kwestii przedłożenia 
Parlamentowi sprawozdania specjalnego 
dotyczącego tej sprawy;

Or. en

Poprawka 41
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przedstawił 
Parlamentowi jedno sprawozdanie 
specjalne w sprawie braku rozpatrzenia 
przez Komisję kwestii konfliktu interesu w
związku z rozbudową lotniska w Wiedniu, 
braku oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z tą rozbudową, brakiem 
procedur kontrolnych dostępnych dla 
osób wnoszących skargę dotyczącą 
projektu rozbudowy oraz braku oceny
oddziaływania na środowisko;

19. przypomina, że w 2012 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich przedstawił 
Parlamentowi jedno sprawozdanie 
specjalne w sprawie braku rozpatrzenia 
przez Komisję w ramach oceny ex post 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
rozbudowy lotniska w Wiedniu kwestii 
konfliktu interesów oraz kwestii tego, że 
skarżący projekt rozbudowy nie 
dysponowali środkami umożliwiającymi 
przeprowadzenie kontroli; przypomina, że 
niniejsze sprawozdanie specjalne było 
przyczyną sformułowania przez Komisję 
Petycji przyszłościowych wniosków
odnoszących się do aktualnej zmiany 
dyrektywy w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia prywatne lub publiczne na 
środowisko naturalne oraz do prawa 
administracyjnego Unii;

Or. de

Poprawka 42
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje, że poprzedni i obecny 
Rzecznik Praw Obywatelskich przez okres 
17 i pół roku przedstawili łącznie 18 
sprawozdań specjalnych; uważa, że jest to 
dowód na to, że w większości przypadków 
instytucje UE przyjmują podejście oparte 
na współpracy;

21. odnotowuje, że poprzedni i obecny 
Rzecznik Praw Obywatelskich przez okres 
17 i pół roku przedstawili łącznie 18 
sprawozdań specjalnych; uważa, że jest to 
dowód na to, że w większości przypadków 
instytucje UE przyjmują podejście oparte 
na współpracy; uznaje znaczenie tych 
sprawozdań specjalnych i zachęca 
Rzecznika Praw Obywatelskich do 
kontynuowania działań w przypadku 
stwierdzenia zaistnienia przypadków 
niewłaściwego administrowania 
dotyczących instytucji, organów, urzędów 
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lub agencji UE;

Or. en

Poprawka 43
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. gratuluje Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich oficjalnego tytułu 
„zobowiązanego do doskonałości” 
(„Committed to Excellence”) przyznanego 
jego instytucji przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością; zachęca następcę 
Rzecznika Praw Obywatelskich do 
kontynuowania jego osiągnięć i 
wykazywania takiego samego 
zaangażowania w działania z 
poszanowaniem zasad niezależności, 
zapewniając wysoką jakość rozpatrywania 
skarg, wychodzenie naprzeciw 
obywatelom oraz utrzymywania dobrych 
relacji z instytucjami;

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. gratuluje Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich oficjalnego tytułu 
„zobowiązanego do doskonałości” 
(„Committed to Excellence”) przyznanego 
jego instytucji przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością; zachęca następcę 

22. gratuluje Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich oficjalnego tytułu 
„zobowiązanego do doskonałości” 
(„Committed to Excellence”) przyznanego 
jego instytucji przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością; zachęca następcę 
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Rzecznika Praw Obywatelskich do 
kontynuowania jego osiągnięć i 
wykazywania takiego samego 
zaangażowania w działania z 
poszanowaniem zasad niezależności, 
zapewniając wysoką jakość rozpatrywania 
skarg, wychodzenie naprzeciw 
obywatelom oraz utrzymywania dobrych 
relacji z instytucjami;

Rzecznika Praw Obywatelskich do 
kontynuowania jego osiągnięć i 
wykazywania takiego samego 
zaangażowania w działania z 
poszanowaniem zasad niezależności i 
obiektywizmu, zapewniając wysoką jakość 
rozpatrywania skarg, proaktywnego 
podejścia w prowadzeniu dochodzeń, 
wychodzenia naprzeciw obywatelom oraz 
utrzymywania dobrych relacji z 
instytucjami;

Or. en

Poprawka 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. gratuluje Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich oficjalnego tytułu 
„zobowiązanego do doskonałości” 
(„Committed to Excellence”) przyznanego 
jego instytucji przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością; zachęca następcę 
Rzecznika Praw Obywatelskich do 
kontynuowania jego osiągnięć i 
wykazywania takiego samego 
zaangażowania w działania z 
poszanowaniem zasad niezależności, 
zapewniając wysoką jakość rozpatrywania 
skarg, wychodzenie naprzeciw 
obywatelom oraz utrzymywania dobrych 
relacji z instytucjami;

22. gratuluje Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich oficjalnego tytułu 
„zobowiązanego do doskonałości” 
(„Committed to Excellence”) przyznanego 
jego instytucji przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością; zachęca następcę 
Rzecznika Praw Obywatelskich do 
kontynuowania jego osiągnięć i 
wykazywania takiego samego 
zaangażowania w działania z 
poszanowaniem zasad niezależności, 
zapewniając wysoką jakość rozpatrywania 
skarg, wychodzenie naprzeciw 
obywatelom oraz utrzymywania dobrych 
relacji z instytucjami przy jednoczesnym 
wspieraniu zasad przejrzystości;

Or. pl

Poprawka 46
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. jest zdania, że aby wzmocnić 
zaufanie do instytucji UE i zwiększyć jej 
wiarygodność, kolejne osoby piastujące 
urząd Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich będą musiały wykazać się 
podobnym zaangażowaniem w działania z 
poszanowaniem zasad niezależności i 
bezstronności, o których mowa w art. 6 
statutu Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. en

Poprawka 47
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie politycznej 
niezależności dla instytucji Rzecznika
Praw Obywatelskich i wiarygodności 
instytucji UE jako całości; jest zdania, że 
ta niezależność stanowi dla obywateli UE 
gwarancję wypełniania obowiązków przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sposób 
rzetelny i należyty bez nacisku z zewnątrz;

Or. en

Poprawka 48
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że inicjatywa 
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„Międzynarodowy Dzień Prawa do 
Wiedzy” – 28 września przybliża 
obywatelom europejskim działalność 
Rzecznika Praw Obywatelskich i stanowi 
przykład dobrej praktyki;

Or. bg

Poprawka 49
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
uczestnictwo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w działaniach Komisji 
Petycji, a także Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych, Komisji oraz Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
związanych z unijnymi ramami z art. 33 
ust. 2 w zakresie ochrony, propagowania i 
monitorowania wdrożenia Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
uczestnictwo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w działaniach Komisji 
Petycji, a także Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych, Komisji oraz Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
związanych z unijnymi ramami z art. 33 
ust. 2 w zakresie ochrony, propagowania i 
monitorowania wdrożenia Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa Rzecznika 
Praw Obywatelskich do położenia 
szczególnego nacisku w podejmowanych 
przez niego działaniach na potrzeby 
szczególnie wrażliwych grup społecznych, 
w tym osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 50
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje działania 
Rzecznika Praw Obywatelskich mające na 
celu zapewnienie wdrożenia Karty praw 



PE514.693v01-00 30/31 AM\941122PL.doc

PL

podstawowych przez instytucje UE 
również poprzez wszczynanie dochodzeń z 
własnej inicjatywy; przewiduje nałożenie 
innego, podobnego obowiązku na 
Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z 
przystąpieniem Unii do europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, o którym mowa 
w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 51
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla znaczenie dochodzeń z 
własnej inicjatywy podejmowanych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, które 
umożliwiają mu rozwiązywanie 
problemów, które w przeciwnym razie nie 
zostałyby wzięte przez niego pod uwagę w 
związku z brakiem informacji od 
obywateli bądź zasobów; uważa, że należy 
zwiększyć widoczność instytucji 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. en

Poprawka 52
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
przyjęcia w 2012 r. przepisów 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
przyjęcia w 2012 r. przepisów 
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ustanawiających instytucję rzecznika praw 
obywatelskich w Turcji; wyraża 
zadowolenie z faktu, że instytucja 
rzecznika praw obywatelskich na poziomie 
krajowym funkcjonuje już we wszystkich 
krajach kandydujących; uważa, że 
doświadczenie pokazuje, że instytucja 
Rzecznika Praw Obywatelskich jest bardzo 
pożyteczna, jeżeli chodzi o propagowanie 
dobrej administracji, praworządności i 
ochrony praw człowieka, a zatem państwa 
członkowskie, w których instytucja ta 
jeszcze nie istnieje, powinny prowadzić 
aktywne działania na rzecz jej 
ustanowienia;

ustanawiających instytucję rzecznika praw 
obywatelskich w Turcji; uznaje znaczenie 
wsparcia i rad Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w tym zakresie;
wyraża zadowolenie z faktu, że instytucja 
rzecznika praw obywatelskich na poziomie 
krajowym funkcjonuje już we wszystkich 
krajach kandydujących; uważa, że 
doświadczenie pokazuje, że instytucja 
Rzecznika Praw Obywatelskich jest bardzo 
pożyteczna, jeżeli chodzi o propagowanie 
dobrej administracji, praworządności i 
ochrony praw człowieka, a zatem państwa 
członkowskie, w których instytucja ta 
jeszcze nie istnieje, powinny prowadzić 
aktywne działania na rzecz jej 
ustanowienia; wzywa Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich do 
dalszego wspierania przyszłych krajów 
kandydujących w prowadzeniu tych
działań;

Or. en


