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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy: 

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski grupy roboczej ds. prawa administracyjnego UE 
Komisji Prawnej;

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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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 
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związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 16 TFUE;

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;

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;

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;

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.


