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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1158/2011, którą złożył Antonio Bendata (Włochy) w sprawie 
wdrożenia przez Unię Europejską zalecenia 60/1999 Kongresu Władz 
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w sprawie uczciwości politycznej 
wybieranych przedstawicieli lokalnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej o wdrożenie w drodze dyrektywy 
zalecenia 60/1999 Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w sprawie 
uczciwości politycznej wybieranych przedstawicieli lokalnych. W związku z tą sprawą 
składający petycję sugeruje pewne modyfikacje, które nadałyby rzeczonemu tekstowi 
charakter wiążący, umożliwiając grupie obywateli zakwestionowanie działań władz 
lokalnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej 
organy europejskie nie mają uprawnień ogólnych do przyjmowania uregulowań na szczeblu 
Unii Europejskiej w zakresie uczciwości politycznej wybieranych przedstawicieli. Tego 
rodzaju uprawnienia wchodzą w zakres działań państw członkowskich UE. Unia Europejska 
może przyjmować przepisy tylko w obrębie uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów.

Co się tyczy przepisów prawa karnego, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą 
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procedurą prawodawczą, mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania 
przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze 
transgranicznym, wynikające z rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej 
potrzeby wspólnego ich zwalczania. Korupcja należy do poważnych przestępstw, 
w odniesieniu do których można ustanowić takie normy.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE w konwencji z dnia 26 maja 1997 r. 
w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw 
członkowskich Unii Europejskiej1ustanowiono normy minimalne dotyczące oskarżenia 
o czynną i bierną korupcję zarówno wybieranych, jak i niewybieranych urzędników UE 
i krajowych. W konwencji definiuje się przestępstwa biernej i czynnej korupcji, za które 
można postawić w akt oskarżenia na szczeblu krajowym, i narzuca państwom członkowskim 
zobowiązanie do ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar z zakresu 
prawa karnego (obejmujących, w poważnych przypadkach, pozbawienie wolności), bez 
uszczerbku dla uprawnień dyscyplinarnych, które mogą wykonywać właściwe władze. 
Polityka antykorupcyjna UE jest jednym z priorytetów działań Komisji. Kroki podejmowane 
przez Komisję w tej dziedzinie wynikają z mandatu, jaki państwa członkowskie przekazały 
Komisji w ramach programu sztokholmskiego. Dnia 6 czerwca 2011 r. Komisja przyjęła 
w tym celu tzw. pakiet antykorupcyjny, który ustanowiono, wychodząc z założenia, że nie da 
się walczyć z korupcją w odosobnieniu, a bardziej zdecydowana polityka na szczeblu UE jest 
konieczna w celu osiągnięcia lepszych wyników. 

Niedawna strategiczna inicjatywa antykorupcyjna UE opierała się na dwóch podejściach: 
z jednej strony jest to ustanowienie mechanizmu sprawozdawczego UE dotyczącego 
okresowej oceny działań podejmowanych przez państwa członkowskie przeciwko korupcji 
(tzw. sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE), przy czym tego rodzaju mechanizm 
stosowany jest w UE po raz pierwszy, z drugiej zaś strony chodzi o zwrócenie większej uwagi 
w różnych dziedzinach na zjawisko korupcji, zarówno w zakresie polityki zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej UE, a także o wzmocnioną współpracę z istniejącymi już mechanizmami 
monitorowania walki z korupcją.

Komisja zarządza sprawozdaniem o zwalczaniu korupcji w UE, przy czym jest on 
publikowany co dwa lata, począwszy od 2013 r. W sprawozdaniu wskazane zostaną 
pozytywne i negatywne praktyki oraz tendencje i zagrożenia w UE. Sprawozdanie nie będzie 
pokrywać całej problematyki – w każdym wydaniu ocena koncertować się będzie wokół 
przekrojowych spraw o szczególnym znaczeniu na szczeblu UE, a także na wybranych 
problemach specyficznych dla każdego z państw członkowskich, wskazanych w analizach 
krajowych. Uwzględni ono istniejącą już wiedzę na temat ocen polityk antykorupcyjnych 
poprzez narzędzia długoletniego monitorowania, takie jak narzędzia Rady Europy, 
obejmujące np. GRECO (Grupę Państw Przeciwko Korupcji), OECD, a ostatnio także 
konwencję NZ przeciwko korupcji (UNCAC).

Choć Komisja Europejska zbadała również możliwość rozwiązań prawnych w ramach 
uprawnień powierzonych jej w Traktatach, doszła ona do wniosku, że w tej chwili jest jeszcze 
za wcześnie na takie rozwiązania. Ponadto znaczna liczba problemów związanych 
z politykami o zwalczaniu korupcji jest bardziej powiązana z wdrażaniem niż z ramami 

                                               
1Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 2. Konwencja weszła w życie w dniu 28 września 2005 r.
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prawnymi. Sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE mogłoby przynieść lepsze efekty 
w perspektywie krótko- i średnioterminowej, aby zintensyfikować działania antykorupcyjne 
i wzmocnić wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. W oparciu o wyniki 
pierwszego sprawozdania można rozpatrzyć dalsze kroki w ramach polityki UE w dłuższej 
perspektywie, obejmujące również działania prawne.

Choć zalecenia zawarte w sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji nie są wiążące prawnie dla 
państw członkowskich, w kolejnych sprawozdaniach prowadzone będzie monitorowanie 
zaproponowanych działań następczych. Poprzez regularne oceny oraz identyfikowanie 
zaległych zaleceń Komisja może stworzyć dodatkowy impuls, pobudzający do wzmocnienia 
wysiłków przeciwko korupcji w UE.

Uczciwość wybieranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych to rzeczywiście sprawa 
najwyższej wagi w całych ramach polityk zwalczających korupcję, dlatego tak wiele trudności 
przysparzają działania następcze i wdrażanie. Kwestie te będą mogły również stać się 
przedmiotem sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, gdzie można będzie również 
formułować zalecenia, jeśli wskaże się szczególnie negatywne lub pozytywne praktyki 
w jednym państwie członkowskim lub kilku z nich. W sprawozdaniu można się także zająć 
działaniami następczymi zaległych zaleceń wynikających z innych mechanizmów oceny, 
takich jak GRECO, obejmującymi np. kwestie związane z finansowaniem partii politycznych i 
kampanii wyborczych.

W komunikacie w sprawie zwalczania korupcji w UE1z dnia 6 czerwca 2011 r. podkreślono 
m.in., że jednym z kluczowych obszarów, w którym należy podjąć działania w przyszłości, jest 
zapobieganie korupcji politycznej i zwalczanie jej. W tym celu Komisja wezwała państwa 
członkowskie, parlamenty krajowe oraz Parlament Europejski do zapewnienia większej 
przejrzystości oraz umożliwienia skutecznego nadzoru partii politycznych i innych grup 
interesu. Jak stwierdzono w komunikacie Komisja zobowiązuje się również do przestrzegania 
swych obowiązków w zakresie obrony ogólnego interesu Unii zgodnie z obowiązkami 
określonymi w Traktatach, w wewnętrznym kodeksie postępowania oraz innych właściwych 
uregulowaniach.

Wniosek

Uwzględniając uprawnienia i ograniczenia kompetencji powierzonych w ramach Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, a także cele polityki 
ustanowione przez Komisję Europejską w ramach pakietu antykorupcyjnego z dnia 6 czerwca 
2011 r., Komisja nie zamierza proponować nowych przepisów dotyczących uczciwości 
politycznej wybieranych przedstawicieli. Głównym celem, jaki Komisja Europejska realizuje 
obecnie w tej dziedzinie, jest zapewnienie skutecznego wdrożenia pakietu antykorupcyjnego 
przyjętego w czerwcu 2011 r., a zwłaszcza sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, 
którego pierwsza planowana publikacja przypadnie na 2013 r., a następnie będzie się 
odbywać co dwa lata.

Komisja Europejska uznaje wagę spraw poruszanych przez składającego petycję i weźmie je 

                                               
1Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
z dnia 6 czerwca 2011 r. pt.: „Zwalczanie korupcji w UE” (COM(2011) 308 final).
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pod uwagę podczas procesu monitorowania prowadzonego w ramach mechanizmu 
sprawozdawczego UE w obszarze walki z korupcją.


