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AKT DOTYCZĄCY WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POWSZECHNYCH WYBORACH

BEZPOŚREDNICH1

Artykuł 1

1. W każdym Państwie Członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są
wybierani na zasadzie proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu
podlegającego przeniesieniu.

2. Państwa Członkowskie mogą przyjąć swoją procedurę głosowania na podstawie
systemu list preferencyjnych.

3. Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych.

Artykuł 2

Odpowiednio do szczególnych krajowych uwarunkowań, Państwa Członkowskie mogą
tworzyć okręgi wyborcze do celów wyborów do Parlamentu Europejskiego lub podzielić
obszar wyborczy w inny sposób, ogólnie nie naruszając proporcjonalnego charakteru systemu
wyborczego.

Artykuł 3

Państwa członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie
krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych głosów.

Artykuł 4

1 Uwaga: Niniejszy dokument jest konsolidacją dokonaną przez Wydział Prawny Parlamentu Europejskiego na
podstawie Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach
bezpośrednich (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5) zmieniony decyzją 93/81/Euratom, EWWiS, EWG zmieniającą
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach
bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L
33 z 9.2.1993, s. 15), i decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca 2002 r. i 23 września 2002 r.
(Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1). Różni się on od wersji skonsolidowanej przygotowanej przez Urząd Publikacji
Unii Europejskiej (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) w dwóch punktach: zawiera ona tiret do art. 7 ust. 1 „–
członka Komitetu Regionów” wynikające z art. 5 Traktatu z Amsterdamu (Dz.U. C 340 z 10.11.1997), a
numeracja została zmieniona zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji 2002/772/WE, Euratom.

A1_Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

- 5 - 



Każde Państwo Członkowskie może ustanowić górną granicę wydatków na kampanię
wyborczą kandydatów.

Artykuł 5

1. Okres pięciu lat, na jaki wybiera się członków Parlamentu Europejskiego, rozpoczyna
się wraz z otwarciem pierwszej sesji następującej po poszczególnych wyborach.

Może on zostać wydłużony lub skrócony zgodnie z drugim akapitem artykułu 10 ustęp 2.

2. Kadencja każdego członka Parlamentu Europejskiego zaczyna się i kończy w tym
samym terminie, określonym w ustępie 1.

Artykuł 6

1. Członkowie Parlamentu Europejskiego głosują indywidualnie i osobiście. Nie są
związani żadnymi instrukcjami ani nie otrzymują mandatu wiążącego.

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego korzystają z przywilejów i immunitetów, które
mają zastosowanie do nich na mocy Protokołu z 8 kwietnia 1965 roku w sprawie
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 7

1. Mandatu członka Parlamentu Europejskiego nie można łączyć z funkcją:

 członka rządu Państwa Członkowskiego,

 członka Komisji Wspólnot Europejskich,

 sędziego, rzecznika generalnego lub sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji,
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 członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego,

 członka Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich,

 Rzecznika Praw Obywatelskich Wspólnot Europejskich,

 członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

 członka Komitetu Regionów,

 członka komitetów lub innych organów utworzonych na mocy Traktatów
ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej w celu zarządzania funduszami Wspólnot lub wykonywania stałych
bezpośrednich zadań administracyjnych,

 członka Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego lub pracownika Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

 czynnego urzędnika lub pracownika instytucji Wspólnot Europejskich lub
wyspecjalizowanych organów przy nich ustanowionych lub Europejskiego Banku
Centralnego.

2. Od wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku mandatu członka Parlamentu
Europejskiego nie można łączyć z członkostwem w parlamencie krajowym.

W drodze odstępstwa od tej zasady i bez uszczerbku dla ustępu 3:

 członkowie irlandzkiego parlamentu krajowego wybierani do Parlamentu Europejskiego
w następnych wyborach mogą mieć podwójny mandat do czasu kolejnych wyborów do
irlandzkiego parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie
mieć zastosowanie;

 członkowie parlamentu Zjednoczonego Królestwa, którzy są także członkami Parlamentu
Europejskiego podczas pięcioletniej kadencji poprzedzającej wybory do Parlamentu
Europejskiego w 2004 roku, mogą mieć podwójny mandat do czasu wyborów do
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Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu
będzie mieć zastosowanie.

3. Ponadto każde Państwo Członkowskie może, w sytuacjach, o których mowa w artykule
8, rozszerzyć zasady na płaszczyźnie krajowej dotyczące zakazu łączenia funkcji.

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy, podczas wymienionego w artykule 5
okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną w ustępie 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni zgodnie
z artykułem 13.

Artykuł 8

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu, procedura wyborcza w każdym Państwie
Członkowskim podlega przepisom krajowym.

Te przepisy krajowe, które mogą ewentualnie uwzględniać szczególne warunki w Państwach
Członkowskich, nie naruszają zasadniczo proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego.

Artykuł 9

Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz w danych wyborach członków Parlamentu
Europejskiego.

Artykuł 10

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w dniu i okresach wyznaczonych
przez każde Państwo Członkowskie; we wszystkich Państwach Członkowskich odbywają się
one w tym samym okresie rozpoczynającym się w czwartek rano i kończącym się
w następującą po nim niedzielę.

2. Państwa Członkowskie nie mogą urzędowo ogłosić wyników przed zakończeniem
głosowania w państwie członkowskim, którego wyborcy głosują jako ostatni w okresie
wymienionym w ustępie 1.

Artykuł 11

A1_Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

- 8 - 



1. Rada, stanowiąc jednomyślnie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wyznaczy
okres wyborczy przeprowadzenia pierwszych wyborów.

2. Następne wybory odbywają się w okresie odpowiadającym pierwszemu, w ostatnim
roku pięcioletniego okresu, o którym mowa w artykule 5.

Jeżeli przeprowadzenie wyborów we Wspólnocie w tym okresie okaże się niemożliwe, Rada
stanowiąc jednomyślnie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wyznaczy, nie później
niż rok przed końcem okresu pięciu lat, o którym mowa w artykule 5, inny okres wyborczy
nie późniejszy niż dwa miesiące przed lub jeden miesiąc po okresie wyznaczonym zgodnie
z poprzednim akapitem.

3. Bez uszczerbku dla artykułu 139 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
i artykułu 109 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
Parlament Europejski zbiera się, bez konieczności zwoływania go, w pierwszy wtorek po
upływie miesiąca od zakończenia okresu wyborczego.

4. Kompetencje ustępującego Parlamentu Europejskiego wygasają w momencie otwarcia
pierwszego posiedzenia nowego Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 12

Parlament Europejski weryfikuje mandat członków Parlamentu Europejskiego. W tym celu
odnotowuje rezultaty ogłoszone urzędowo przez Państwa Członkowskie i rozstrzyga spory,
jakie mogą wyniknąć na tle postanowień niniejszego Aktu, inne aniżeli wynikające
z przepisów krajowych, do których niniejszy Akt się odnosi.

Artykuł 13

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, śmierci
lub utraty mandatu.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Aktu, każde Państwo Członkowskie
ustanawia odpowiednie procedury w celu zapełnienia wakatu powstałego podczas okresu
pięcioletniej kadencji, o którym mowa w artykule 5, na pozostałą część tego okresu.
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3. Gdy prawo państwa członkowskiego zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty
mandatu członka Parlamentu Europejskiego, mandat ten wygasa zgodnie z tym przepisem.
Właściwe władze krajowe informują o tym Parlament Europejski.

4. W przypadku wystąpienia wakatu w wyniku rezygnacji lub śmierci, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego niezwłocznie informuje o tym właściwe władze danego państwa
członkowskiego.

Artykuł 14

Jeśli konieczne będzie przyjęcie środków w celu wykonania niniejszego Aktu, Rada,
stanowiąc jednomyślnie, na wniosek Parlamentu Europejskiego, po konsultacji z Komisją,
przyjmie takie środki, dołożywszy starań, aby osiągnąć porozumienie z Parlamentem
Europejskim w ramach komitetu pojednawczego składającego się z Rady i przedstawicieli
Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 15

Niniejszy Akt sporządzony jest w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim,
greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim
i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Załączniki I i II stanowią integralną część niniejszego Aktu.

Artykuł 16

Postanowienia niniejszego Aktu wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego
po tym, w czasie którego złożona zostanie ostatnia z notyfikacji określonych w decyzji.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
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thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ZAŁĄCZNIK I

Zjednoczone Królestwo stosuje postanowienia niniejszego Aktu jedynie w odniesieniu do
Zjednoczonego Królestwa.

ZAŁĄCZNIK II

Deklaracja w sprawie art.14

W odniesieniu do procedury, której powinien przestrzegać komitet pojednawczy,
uzgodniono, że zostanie ona oparta na przepisach ustępów 5, 6 i 7 procedury ustanowionej
we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 4 marca 1975 roku2.

2 Dz.U. C 89 z 22.4.1975, s. 1.
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PROTOKÓ  (NR 7)
W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJ CE SI  STRONY,

MAJ C NA UWADZE, e zgodnie z artyku em 343 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i artyku em 191 Traktatu ustanawiaj cego Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej, Unia Euro
pejska i EWEA korzystaj  na terytoriach Pa stw Cz onkowskich z przywilejów i immunitetów
niezb dnych do wykonywania ich zada ,

UZGODNI Y nast puj ce postanowienia, które s  do czone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj cego Europejsk  Wspólnot  Energii
Atomowej:

ROZDZIA  I

MIENIE, FUNDUSZE, AKTYWA I OPERACJE UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  1

Lokale i budynki Unii s  nietykalne. Nie podlegaj  rewizjom, rekwizycjom, konfiskacie lub wyw asz
czeniu. Mienie i aktywa Unii nie podlegaj adnym rodkom przymusu administracyjnego lub
s dowego bez upowa nienia Trybuna u Sprawiedliwo ci.

Artyku  2

Archiwa Unii s  nietykalne.

Artyku  3

Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie s  zwolnione ze wszelkich podatków bezpo rednich.

Rz dy Pa stw Cz onkowskich, wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, podejmuj  stosowne rodki
w celu umorzenia lub zwrotu kwoty podatków po rednich lub podatków z tytu u sprzeda y
wliczonych w cen  mienia ruchomego i nieruchomego, w przypadku gdy Unia dokonuje, do
celów u ytku s u bowego, powa nych zakupów, których cena zawiera tego typu podatki. Jednak e
stosowanie tych postanowie  nie mo e spowodowa  zak ócenia konkurencji w obr bie Unii.

Zwolnie  nie udziela si  w stosunku do podatków i op at, których wysoko  stanowi jedynie
wynagrodzenie za skorzystanie z us ugi u yteczno ci publicznej.

PLC 202/266 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej 7.6.2016
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Artyku  4

Unia jest zwolniona z wszelkich ce , zakazów i ogranicze  przywozowych i wywozowych
w stosunku do produktów przeznaczonych do ich u ytku s u bowego: produkty przywiezione
w ten sposób mog  zosta  sprzedane, odp atnie lub nieodp atnie, na terytorium kraju, do którego
zosta y przywiezione, wy cznie na warunkach okre lonych przez rz d tego kraju.

Unia jest tak e zwolniona z wszelkich ce , zakazów i ogranicze  przywozowych i wywozowych
w odniesieniu do swoich publikacji.

ROZDZIA  II

KOMUNIKACJA I LAISSEZ-PASSER

Artyku  5
(dawny artyku  6)

W celu komunikacji s u bowej i przekazywania wszelkich dokumentów, instytucje Unii korzystaj
na terytorium ka dego Pa stwa Cz onkowskiego z przywilejów przyznawanych przez dane pa stwo
placówkom dyplomatycznym.

Korespondencja s u bowa i inne rodki komunikacji s u bowej instytucji Unii nie podlegaj  cenzu
rze.

Artyku  6
(dawny artyku  7)

Laissez-passer w postaci, która zostanie okre lona przez Rad  stanowi c  zwyk  wi kszo ci , a które
w adze Pa stwa Cz onkowskiego uznaj  za wa ny dokument podró y, mog  by  wystawiane
cz onkom i pracownikom instytucji Unii przez szefów tych instytucji. Te laissez-passer wydawane
s  urz dnikom i innym pracownikom na warunkach okre lonych w regulaminie pracowniczym
urz dników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii.

Komisja mo e zawiera  umowy umo liwiaj ce uznawanie laissez-passer jako wa nych dokumentów
podró y na terytorium pa stw trzecich.

ROZDZIA  III

CZ ONKOWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artyku  7
(dawny artyku  8)

Swoboda przep ywu cz onków Parlamentu Europejskiego podró uj cych do lub z miejsca obrad
Parlamentu Europejskiego nie podlega adnym ograniczeniom administracyjnym lub innym.
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Cz onkom Parlamentu Europejskiego, w zakresie kontroli celnej i walutowej, przyznaje si :

a) ze strony w asnego rz du — takie same udogodnienia jak przyznawane wy szym urz dnikom
wyje d aj cym za granic  na czasowe pobyty s u bowe;

b) ze strony rz dów innych Pa stw Cz onkowskich — takie same udogodnienia jak przyznawane
przedstawicielom obcych rz dów w zwi zku z czasowym pobytem s u bowym.

Artyku  8
(dawny artyku  9)

Wobec cz onków Parlamentu Europejskiego nie mo na prowadzi  dochodzenia, post powania s do
wego, ani te  ich zatrzymywa  z powodu ich opinii lub stanowiska zaj tego przez nich w g oso
waniu w czasie wykonywania przez nich obowi zków s u bowych.

Artyku  9
(dawny artyku  10)

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego cz onkowie korzystaj :

a) na terytorium swojego pa stwa — z immunitetów przyznawanych cz onkom parlamentu ich
pa stwa;

b) na terytorium innego Pa stwa Cz onkowskiego — z immunitetu chroni cego przed zatrzyma
niem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

Immunitet chroni tak e cz onków podczas ich podró y do i z miejsca, gdzie odbywa si  posie
dzenie Parlamentu Europejskiego.

Nie mo na powo ywa  si  na immunitet w przypadku, gdy cz onek zosta  schwytany na gor cym
uczynku i nie mo e on stanowi  przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa
uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek ze swoich cz onków.

ROZDZIA  IV

PRZEDSTAWICIELE PA STW CZ ONKOWSKICH BIOR CY UDZIA
W PRACACH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  10
(dawny artyku  11)

Przedstawiciele Pa stw Cz onkowskich bior cy udzia  w pracach instytucji Unii, ich doradcy
i eksperci techniczni, korzystaj  w czasie wykonywania swoich funkcji i w czasie podró y do
i z miejsca obrad, ze zwyczajowych przywilejów, immunitetów i udogodnie .

Niniejszy artyku  stosuje si  równie  do cz onków organów doradczych Unii.

PLC 202/268 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej 7.6.2016

A2_Protokół NR 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej

- 14 - 



ROZDZIA  V

URZ DNICY I INNI PRACOWNICY UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  11
(dawny artyku  12)

Na terytorium ka dego Pa stwa Cz onkowskiego i bez wzgl du na ich przynale no  pa stwow ,
urz dnicy i inni pracownicy Unii:

a) z zastrze eniem postanowie  Traktatów dotycz cych z jednej strony regu  odpowiedzialno ci
urz dników i innych pracowników w stosunku do Unii oraz, z drugiej strony, w a ciwo ci
Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej w sporach mi dzy Uni  a jej urz dnikami i innymi
pracownikami, korzystaj  z immunitetu jurysdykcyjnego co do dokonanych przez nich czynno ci
s u bowych, a obejmuj cego równie  s owa wypowiedziane lub napisane; korzystaj  oni z tego
immunitetu równie  po zako czeniu pe nienia funkcji;

b) wraz ze wspó ma onkami oraz cz onkami rodziny pozostaj cymi na utrzymaniu, nie podlegaj
ograniczeniom imigracyjnym i nie s  obj ci formalno ciami dotycz cymi rejestracji cudzoziem
ców;

c) w zakresie przepisów walutowych, korzystaj  z takich samych udogodnie , które s  zwyczajowo
przyznawane pracownikom organizacji mi dzynarodowych;

d) korzystaj  z prawa przywozu bez op at z kraju ostatniego miejsca zamieszkania lub z kraju,
którego s  obywatelami, mebli i przedmiotów osobistego u ytku przy podejmowaniu po raz
pierwszy pracy w danym kraju, a tak e prawa ponownego wywozu bez op at mebli i przed
miotów osobistego u ytku, po ustaniu funkcji w tym kraju, w obu przypadkach w stopniu
uznanym przez rz d pa stwa, w którym prawo to jest wykonywane, za niezb dny;

e) korzystaj  z prawa przywozu bez op at samochodu do u ytku osobistego, nabytego w kraju
ostatniego miejsca zamieszkania lub w kraju, którego s  obywatelami na zasadach rz dz cych
rodzimym rynkiem tego kraju, a tak e z prawa ponownego wywozu bez op at tego samochodu,
w obu przypadkach w stopniu uznanym przez rz d danego pa stwa za niezb dny.

Artyku  12
(dawny artyku  13)

Urz dnicy i inni pracownicy Unii obj ci s  podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodze
i dodatków wyp acanych im przez Uni , na warunkach i zgodnie z procedur  okre lonymi przez
Parlament Europejski i Rad , stanowi ce w drodze rozporz dze  zgodnie ze zwyk  procedur
ustawodawcz  i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

S  oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodze  i dodatków wyp acanych
przez Uni .
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Artyku  13
(dawny artyku  14)

Przy stosowaniu podatku dochodowego, podatku maj tkowego oraz podatku od spadku, a tak e
stosuj c konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte mi dzy Pa stwami Cz onkow
skimi Unii, uznaje si , e urz dnicy i inni pracownicy Unii, którzy osiedlaj  si  na terytorium
Pa stwa Cz onkowskiego innego ni  kraj ich miejsca zamieszkania dla celów podatkowych,
w momencie do czenia do s u b Unii, i wy cznie z tytu u wykonywania swoich obowi zków
na rzecz Unii zarówno w kraju ich faktycznego zamieszkania i kraju zamieszkania dla celów
podatkowych, zachowuj  miejsce zamieszkania w tym ostatnim, pod warunkiem e kraj ten nale y
do Unii. Niniejsze postanowienie stosuje si  tak e do wspó ma onka, w zakresie w jakim nie
wykonuje on dzia alno ci zawodowej oraz do dzieci pozostaj cych na utrzymaniu i pod opiek
osób, o których jest mowa w niniejszym artykule.

Mienie ruchome nale ce do osób, o których mowa w pierwszym akapicie, znajduj ce si  na
terytorium, w którym osoby te przebywaj , jest zwolnione z podatku od spadku w tym pa stwie;
w celu ustalenia takiego podatku, uznaje si  za znajduj ce si  w kraju sta ego zamieszkania,
z zastrze eniem praw pa stw trzecich oraz ewentualnego stosowania postanowie  mi dzynarodo
wych konwencji dotycz cych podwójnego opodatkowania.

Miejsce zamieszkania uzyskane wy cznie w zwi zku z pe nieniem funkcji w innych organizacjach
mi dzynarodowych nie jest brane pod uwag  przy stosowaniu postanowie  niniejszego artyku u.

Artyku  14
(dawny artyku  15)

Parlament Europejski i Rada, stanowi c w drodze rozporz dze  zgodnie ze zwyk  procedur
ustawodawcz  i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami, okre laj  system wiadcze  socjal
nych obejmuj cy urz dników i innych pracowników Unii.

Artyku  15
(dawny artyku  16)

Parlament Europejski i Rada, stanowi c w drodze rozporz dze  zgodnie ze zwyk  procedur
ustawodawcz  i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, okre laj  kategorie urz d
ników i innych pracowników Unii, do których stosuj  si  postanowienia artyku u 11, drugiego
akapitu artyku u 12 i artyku u 13, cz ciowo lub w ca o ci.

Nazwiska, stopnie s u bowe i adresy urz dników i innych pracowników w poszczególnych kate
goriach przekazywane s  okresowo rz dom Pa stw Cz onkowskich.
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ROZDZIA  VI

PRZYWILEJE I IMMUNITETY PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH PA STW
TRZECICH AKREDYTOWANYCH PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  16
(dawny artyku  17)

Pa stwo Cz onkowskie, na którego terytorium znajduje si  siedziba Unii, udziela zwyczajowych
immunitetów dyplomatycznych i przywilejów placówkom dyplomatycznym pa stw trzecich akre
dytowanych przy Unii.

ROZDZIA  VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artyku  17
(dawny artyku  18)

Przywileje, immunitety i inne udogodnienia przyznaje si  urz dnikom i innym pracownikom Unii
wy cznie w interesie Unii.

Ka da instytucja Unii powinna uchyli  immunitet udzielony urz dnikowi lub innemu pracownikowi,
kiedy uzna, e uchylenie takiego immunitetu nie jest sprzeczne z interesami Unii.

Artyku  18
(dawny artyku  19)

W celu stosowania niniejszego Protoko u, instytucje Unii wspó pracuj  z w a ciwymi w adzami
danych Pa stw Cz onkowskich.

Artyku  19
(dawny artyku  20)

Artyku y 11–14 i artyku  17 maj  zastosowanie do przewodnicz cego Rady Europejskiej.

Maj  one tak e zastosowanie cz onków Komisji.

Artyku  20
(dawny artyku  21)

Artyku y 11–14 i artyku  17 stosuje si  wobec s dziów, rzeczników generalnych, sekretarzy i spra
wozdawców pomocniczych Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla posta
nowie  artyku u 3 Protoko u w sprawie Statutu Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej,
dotycz cych immunitetu jurysdykcyjnego s dziów i rzeczników generalnych.
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Artyku  21
(dawny artyku  22)

Niniejszy Protokó  stosuje si  tak e do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, cz onków jego orga
nów, jego pracowników i do przedstawicieli Pa stw Cz onkowskich bior cych udzia  w jego dzia
alno ci, bez uszczerbku dla postanowie  Protoko u w sprawie Statutu tego banku.

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny jest zwolniony z jakiegokolwiek opodatkowania i obci e
o podobnym charakterze zwi zanych z podwy szeniem jego kapita u, jak równie  z ró nych
formalno ci, które mog  by  z tym zwi zane w pa stwie, w którym Bank ma swoj  siedzib .
Podobnie te , jego rozwi zanie lub likwidacja nie stanowi  podstaw do na o enia opodatkowania.
Ponadto dzia alno  Banku i jego organów, prowadzona zgodnie z jego statutem, nie podlega

adnemu podatkowi obrotowemu.

Artyku  22
(dawny artyku  23)

Niniejszy Protokó  stosuje si  tak e do Europejskiego Banku Centralnego, do cz onków jego organów
i do jego personelu, bez uszczerbku dla postanowie  Protoko u w sprawie Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Europejski Bank Centralny jest dodatkowo zwolniony z wszelkich form opodatkowania lub obci e
o podobnym charakterze w zwi zku z podwy szeniem jego kapita u, jak równie  z wszelkich
formalno ci, które mog  by  z tym zwi zane w pa stwie, w którym Bank ma swoj  siedzib .
Dzia alno  Banku i jego organów, podejmowana zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, nie podlega adnemu podatkowi obroto
wemu.
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II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego

(2005/684/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 190 ust. 5,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego
art. 108 ust. 4,

uwzględniając opinię Komisji (1),

za zgodą Rady (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Parlament składa się z przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty. Przedstawiciele ci
są, zgodnie z art. 190 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE),
„przedstawicielami do Parlamentu Europejskiego narodów państw należących do Wspólnoty”.
Określenia tego używa się również w art. 190 ust. 2 TWE (liczba przedstawicieli wybieranych
w każdym Państwie Członkowskim) oraz w art. 190 ust. 3 TWE („przedstawiciele są wybierani na
okres pięciu lat”). Przepisy te, według których posłowie są przedstawicielami narodów, sugerują
użycie w statucie określenia „poseł”.

(2) Parlamentowi, zgodnie z art. 199 ust. 1 TWE, przysługuje prawo uregulowania swoich spraw
wewnętrznych w regulaminie, z poszanowaniem niniejszego Statutu.

(3) Artykuł 1 Statutu przejmuje określenie poseł i wyjaśnia, iż nie chodzi tu o uregulowanie
indywidualnych praw i obowiązków, lecz o ustalenie ogólnych warunków dotyczących sprawowania
mandatu.

7.10.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 262/1

(1) Opinia Komisji z dnia 3 czerwca 2003 r. zatwierdzona przez wiceprzewodniczącą Wallström w trakcie
posiedzenia Parlamentu Europejskiego w dniu 22 czerwca 2005 r.

(2) Pismo Rady z dnia 19 lipca 2005 r.
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(4) Chroniona przez art. 2 wolność i niezależność posłów nie została dotychczas uregulowana ani też
wspomniana w jakimkolwiek tekście prawa pierwotnego. Oświadczenia, w których posłowie
zobowiązują się do złożenia mandatu w określonym terminie, lub oświadczenia in blanco o złożeniu
mandatu, które każda partia może wykorzystać według własnego uznania, są sprzeczne z wolnością
i niezależnością poselską, a więc nie mogą być prawnie wiążące.

(5) Artykuł 3 ust. 1 przejmuje tekst art. 6 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. w sprawie
wprowadzenia powszechnych, bezpośrednich wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

(6) Według art. 5 prawo inicjatywy jest podstawowym prawem każdego posła do Parlamentu.
Regulamin Parlamentu nie może podważać tego prawa.

(7) Prawo wglądu do akt, które reguluje art. 6, a które przedtem wynikało z Regulaminu Parlamentu
Europejskiego, dotyczy istotnego aspektu sprawowania mandatu i z tego względu musi być zawarte
w statucie.

(8) Artykuł 7 powinien, pomimo podejmowanych starań zmierzających w przeciwnym kierunku,
zagwarantować zachowanie w praktyce wielojęzyczności. Wszelka dyskryminacja któregokolwiek
z języków urzędowych musi być wykluczona. Zasada ta musi obowiązywać również po każdym
rozszerzeniu Unii Europejskiej.

(9) Zgodnie z art. 9 i 10 poseł otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji. Powołana przez
Parlament Europejski grupa ekspertów przedłożyła w maju 2000 r. opinię w sprawie wysokości tego
wynagrodzenia, zgodnie z którym wynagrodzenie w wysokości 38,5 % podstawowego wynagro-
dzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości jest uzasadnione.

(10) Ponieważ wynagrodzenie, odprawa przejściowa, świadczenia emerytalne oraz renta rodzinna
finansowane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, powinny podlegać opodatkowaniu na rzecz
Wspólnot.

(11) Ze względu na szczególną sytuację posłów, a zwłaszcza brak zobowiązania do zamieszkania
w jednym z miejsc pracy Parlamentu oraz ich szczególne związki z Państwami, w których zostali
wybrani, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość objęcia wynagrodzeń, odpraw
przejściowych, emerytur, rent inwalidzkich oraz rent rodzinnych krajowymi przepisami po-
datkowymi.

(12) Artykuł 9 ust. 3 jest potrzebny, ponieważ partie często oczekują, że część świadczeń wymienionych
w art. 9 ust. 1 i 2 zostanie wykorzystana dla ich celów. Należy zabronić tej formy finansowania partii
politycznych.

(13) Przewidziana w art. 9 ust. 2 i w art. 13 odprawa przejściowa powinna w szczególności służyć jako
pomoc w okresie pomiędzy wygaśnięciem mandatu i rozpoczęciem nowej aktywności zawodowej.
Cel ten nie ma zastosowania w przypadku objęcia innego mandatu lub urzędu publicznego.

(14) Wobec rozwoju sytuacji w zakresie emerytur w Państwach Członkowskich wydaje się uzasadnione,
że były poseł nabywa prawo do emerytury z ukończeniem 63 roku życia. Przepisy art. 14 nie
naruszają uprawnień Państw Członkowskich do uwzględnienia emerytury przy wyliczaniu
wysokości emerytur zgodnie z wewnętrznym prawem krajowym.

(15) Przepisy dotyczące rent rodzinnych odpowiadają zasadniczo prawu obowiązującemu we
Wspólnocie Europejskiej. Prawo owdowiałego współmałżonka, który ponownie zawarł związek
małżeński, opiera się na nowoczesnym rozumowaniu, według którego przysługuje ono na
podstawie wniesionego wkładu i nie służy jedynie „zapewnieniu zabezpieczenia materialnego”.
Sytuacja, w której owdowiały małżonek „ma zapewnione zabezpieczenie materialne” z tytułu
własnych dochodów lub majątku, nie wyklucza tego prawa.

L 262/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.10.2005
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(16) Postanowienia zawarte w art. 18 są potrzebne, ponieważ Statut nie przewiduje świadczeń ze strony
Państw Członkowskich, takich jak zwrot kosztów choroby i pomoc w pokryciu lub dopłata do
kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia te wypłaca się często również po wygaśnięciu
mandatu.

(17) Przepisy o zwrocie kosztów muszą być zgodne z zasadami, które określił Trybunał Sprawiedliwości
w swoim wyroku w sprawie Lorda Bruce (3). Zgodnie z nim Parlament może w uzasadnionych
przypadkach dokonywać zwrotu kosztów na podstawie przepisów zryczałtowanych, aby ograniczyć
czynności administracyjne związane z systemem, w którym kontroluje się każdy wydatek oddzielnie.
Spełnia to wymogi uporządkowanego zarządzania.

(18) W dniu 28 maja 2003 r. Prezydium Parlamentu zatwierdziło szereg nowych przepisów dotyczących
wypłacania posłom zwrotu kosztów i wynagrodzeń wyliczanych na podstawie rzeczywistych
wydatków, które powinny wejść w życie wraz z tym Statutem.

(19) Państwa Członkowskie powinny zapewnić pozostanie w mocy przepisów, na mocy których
posłowie do Parlamentu Europejskiego, wykonujący swój mandat na terenie swego Państwa
Członkowskiego, są traktowani na równi z posłami do parlamentów narodowych. Rozwiązanie tego
problemu na płaszczyźnie europejskiej jest niemożliwe ze względu na obowiązujące w Państwach
Członkowskich liczne i zróżnicowane przepisy. Bez tego rozwiązania wykonywanie przez posłów
do Parlamentu Europejskiego mandatu na terenie Państwa Członkowskiego, w którym zostali
wybrani, byłoby poważnie utrudnione lub niemożliwe. Skuteczne wykonywanie mandatu leży
również w interesie Państw Członkowskich.

(20) Uregulowanie art. 25 ust. 1 jest potrzebne, ponieważ w najwyższym stopniu zróżnicowane przepisy
krajowe, którym posłowie do tej pory podlegają, uniemożliwiają rozwiązanie na płaszczyźnie
europejskiej wszystkich problemów związanych z przejściem ze starego na nowy system europejski.
Prawo wyboru, które mają posłowie, wyklucza ograniczenie ich praw lub niedogodności
ekonomiczne przy przejściu na ten system. Uregulowanie art. 25 ust. 2 jest konsekwencją decyzji
zgodnej z art. 25 ust. 1.

(21) Kwestii zróżnicowania sytuacji w poszczególnych krajach poświęcono art. 29, który zezwala
Państwom Członkowskim na przyjęcie w okresie przejściowym uregulowań odbiegających od
niniejszego Statutu. Zróżnicowanie to uzasadnia także daną Państwom Członkowskim możliwość
utrzymania równości w traktowaniu posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów do parlamentów
krajowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I

PRZEPISY I WARUNKI OGÓLNE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW POSŁA DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1

Niniejszy Statut ustala przepisy i warunki ogólne wykonywania obowiązków posła do Parlamentu
Europejskiego.

Artykuł 2

1. Posłowie są wolni i niezależni.
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2. Porozumienia w sprawie złożenia mandatu przed upływem kadencji lub na jej zakończenie są
nieważne.

Artykuł 3

1. Posłowie oddają głosy pojedynczo i osobiście. Nie są związani poleceniami ani wskazówkami.

2. Porozumienia w sprawie sposobu wykonywania mandatu są nieważne.

Artykuł 4

Dokumenty i zapisy elektroniczne, które poseł otrzymał, sporządził lub wysłał, nie są traktowane na
równi z dokumentami Parlamentu, chyba że zostały złożone zgodnie z Regulaminem.

Artykuł 5

1. Każdy poseł — w ramach prawa inicjatywy Parlamentu — ma prawo złożyć propozycję aktu
prawnego Wspólnoty.

2. Parlament określa w Regulaminie warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 6

1. Posłowie mają prawo wglądu do wszelkich akt w posiadaniu Parlamentu.

2. Ustęp 1 nie dotyczy osobistych akt posłów oraz ich dokumentów mających charakter rozliczeń
finansowych.

3. Ustęp 1 nie stanowi uszczerbku dla aktów prawnych Unii Europejskiej i porozumień pomiędzy
Instytucjami w sprawie dostępu do dokumentów.

4. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 7

1. Dokumenty Parlamentu tłumaczone są na wszystkie języki urzędowe.

2. Przemówienia tłumaczone są jednocześnie na wszystkie pozostałe języki urzędowe.

3. Parlament określa warunki wykonania postanowień tego artykułu.

Artykuł 8

1. Posłowie mogą łączyć się w grupy polityczne.

2. Parlament określa w Regulaminie warunki korzystania z tego prawa.

L 262/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.10.2005
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Artykuł 9

1. Posłowie mają prawo do odpowiedniego wynagrodzenia zapewniającego im niezależność.

2. Po wygaśnięciu mandatu posłowie mają prawo do odprawy przejściowej i emerytury.

3. Porozumienia o wykorzystaniu wynagrodzenia, odprawy przejściowej i emerytury do celów innych
niż prywatne są nieważne.

4. Rodzinom zmarłych posłów lub byłych posłów przysługuje renta rodzinna.

Artykuł 10

Wynagrodzenie wynosi 38,5 % poborów podstawowych sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości.

Artykuł 11

Od wynagrodzenia odlicza się wynagrodzenie, które poseł otrzymuje z tytułu sprawowania mandatu w
innym parlamencie.

Artykuł 12

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 9, podlega podatkowi wspólnotowemu na tych samych
warunkach, jakie określono na podstawie art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2. Nie stosuje się ulg z tytułu kosztów zawodowych lub osobistych, jak też dodatku rodzinnego i
pomocy socjalnej przewidzianych w art. 3 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr
260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz
Wspólnot Europejskich (4).

3. Ustęp 1 nie ogranicza prawa Państw Członkowskich do stosowania krajowych przepisów
podatkowych do wynagrodzeń, pod warunkiem, że nie będzie miała miejsca żadna forma podwójnego
opodatkowania.

4. Państwa Członkowskie mają prawo uwzględniać wynagrodzenie przy ustalaniu stopy opodatkowania
innych dochodów.

5. Artykuł ten stosuje się również do odpraw przejściowych, emerytur i rent rodzinnych określonych w
art. 13, 14, 15 i 17.

6. Świadczenia wymienione w art. 18, 19 i 20 oraz wpłaty na fundusz emerytalny wymieniony w art. 27
nie podlegają opodatkowaniu.
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(4) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/
2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1).
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Artykuł 13

1. Po wygaśnięciu mandatu posłowie mają prawo do odprawy przejściowej w wysokości wynagrodzenia
wymienionego w art. 10.

2. Prawo to przysługuje przez okres jednego miesiąca za każdy rok sprawowania mandatu, jednak nie
krócej niż 6 i nie dłużej niż 24 miesiące.

3. Prawo to nie przysługuje w przypadku objęcia mandatu w innym parlamencie lub objęcia urzędu
publicznego.

4. W przypadku śmierci odprawę przejściową wypłaca się po raz ostatni za miesiąc, w którym nastąpił
zgon byłego posła.

Artykuł 14

1. Po ukończeniu 63 roku życia byli posłowie mają prawo do emerytury.

2. Emerytura wynosi 3,5 % wynagrodzenia wymienionego w art. 10 za każdy rok sprawowania
mandatu i 1/12 tej kwoty za każdy następny pełen miesiąc, jednak łącznie nie więcej niż 70 %.

3. Prawo do emerytury istnieje niezależnie od innych emerytur.

4. Artykuł 11 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 15

1. W przypadku inwalidztwa, które wystąpiło podczas sprawowania mandatu, posłowie mają prawo do
renty inwalidzkiej.

2. Artykuł 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wysokość renty wynosi jednak nie mniej niż 35 %
wynagrodzenia wymienionego w art. 10.

3. Prawo to powstaje w momencie złożenia mandatu.

4. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

5. Artykuł 11 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 16

Były poseł, mający jednocześnie prawo do odprawy przejściowej wymienionej w art. 13 i świadczenia
wymienionego w art. 14 lub 15, sam decyduje, z którego prawa chce skorzystać.

Artykuł 17

1. Współmałżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu posła lub byłego posła, który w chwili śmierci
uprawniony był lub byłby w przyszłości do emerytury wymienionej w art. 14 lub 15, mają prawo do
renty rodzinnej.
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2. Łączna kwota renty rodzinnej nie może przewyższać emerytury, do której poseł byłby uprawniony
po upływie kadencji lub która przysługiwała bądź przysługiwałaby byłemu posłowi.

3. Pozostały przy życiu współmałżonek otrzymuje 60 % kwoty wymienionej w ust. 2, jednak nie mniej
niż 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10. Ponowne zawarcie związku małżeńskiego nie
pozbawia tego prawa. Prawo to nie przysługuje w przypadku gdy okoliczności konkretnego przypadku
nie pozostawiają żadnych uzasadnionych wątpliwości, iż związek małżeński został zawarty jedynie z
myślą o rencie rodzinnej.

4. Dziecko pozostające na utrzymaniu otrzymuje 20 % kwoty, o której mowa w ust. 2.

5. W razie konieczności maksymalna kwota wypłaty renty rodzinnej jest dzielona pomiędzy
współmałżonka i dzieci według proporcji przewidzianych w ust. 3 i 4.

6. Renta rodzinna wypłacana jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po zgonie.

7. W przypadku zgonu współmałżonka prawo to wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpił zgon.

8. Prawo dziecka wygasa z końcem miesiąca, w którym ukończyło ono 21 rok życia. Dzieciom
pobierającym naukę prawo to przysługuje nadal, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w
którym dziecko ukończyło 25 rok życia. Prawo to przysługuje nadal, jeśli dziecko z powodu choroby lub
kalectwa nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków utrzymania.

9. Partnerzy z uznanych w Państwach Członkowskich związków partnerskich mają równe prawa.

10. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 18

1. Posłom oraz byłym posłom otrzymującym świadczenia emerytalne, jak też uprawnionym do
świadczeń rodzinom zmarłych posłów przysługuje zwrot 2/3 kosztów poniesionych w związku z
chorobą, ciążą i urodzeniem dziecka.

2. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 19

1. Posłom przysługuje ubezpieczenie od ryzyka związanego z wykonywaniem mandatu.

2. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa. Posłowie płacą 1/3 składki ubezpieczeniowej.

Artykuł 20

1. Posłom przysługuje zwrot kosztów związanych z wykonywaniem mandatu.

2. Parlament pokrywa faktycznie poniesione koszty podróży pomiędzy miejscami pracy i innych
podróży służbowych.

3. Pozostałe wydatki związane z wykonywaniem mandatu mogą być zwracane według stawek
zryczałtowanych.
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4. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

5. Artykuł 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 21

1. Posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają.

2. Parlament ponosi faktyczne koszty ich zatrudnienia.

3. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 22

1. Posłowie mają prawo do korzystania z biur, urządzeń telekomunikacyjnych i samochodów
służbowych Parlamentu.

2. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 23

1. Wszelkich płatności dokonuje się z budżetu Unii Europejskiej.

2. Płatności należne zgodnie z art. 10, 13, 14, 15 i 17 dokonywane są co miesiąc w euro lub, jako
możliwość wyboru przez posła, w walucie tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się jego/jej
miejsce stałego zamieszkania. Parlament określa warunki dokonywania płatności.

Artykuł 24

Przepisy wykonawcze do niniejszego Statutu wchodzą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Artykuł 25

1. Posłowie, którzy byli już członkami Parlamentu przed wejściem w życie niniejszego Statutu i zostali
ponownie wybrani, mogą w zakresie wynagrodzenia, odprawy przejściowej i poszczególnych rent
pozostać przez cały okres działalności poselskiej przy obecnym systemie krajowym.

2. Płatności tych dokonuje się z budżetu Państwa Członkowskiego.

Artykuł 26

1. Posłowie, którzy zgodnie z art. 25 ust. 1 decydują się pozostać przy systemie krajowym, informują
pisemnie o tej decyzji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w ciągu 30 dni od daty wejścia w
życie niniejszego Statutu.
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2. Podjęta decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

3. W przypadku niedostarczenia wspomnianej decyzji w przewidzianym terminie obowiązują
postanowienia niniejszego Statutu.

Artykuł 27

1. Ustanowiony przez Parlament Europejski dobrowolny fundusz emerytalny, w związku z którym
posłowie i byli posłowie nabyli już prawa lub lub są w trakcie ich nabywania, będzie nadal utrzymany dla
tych posłów po wejściu w życie niniejszego Statutu.

2. Nabyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy. Parlament może ustalić zasady i warunki
nabywania nowych praw.

3. Posłowie, którzy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z art. 10, nie mogą nabywać nowych praw i
uprawnień w uzupełniającym funduszu emerytalnym.

4. Posłowie wybrani po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszego Statutu nie mogą korzystać z tego
funduszu.

5. Artykuł 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 28

1. Uprawnienia do świadczeń emerytalnych nabyte przez posłów na mocy uregulowań poszczególnych
Państw Członkowskich do momentu wejścia w życie niniejszego Statutu pozostają w pełni w mocy.

2. Jeżeli okresy wykonywania mandatu w Parlamencie Europejskim lub w parlamencie narodowym
według przepisów krajowych nie wystarczają do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych, są one
uwzględniane przy wyliczaniu świadczeń emerytalnych na podstawie niniejszego Statutu. Parlament
może zawierać z właściwymi organami Państw Członkowskich porozumienia dotyczące przeniesienia
praw nabytych.

Artykuł 29

1. Państwa Członkowskie mają prawo wprowadzić dla posłów wybranych w ich krajach uregulowania
odbiegające od postanowień niniejszego Statutu w zakresie wynagrodzeń, odpraw przejściowych,
świadczeń emerytalnych i rent rodzinnych na okres przejściowy, który nie może przekraczać czasu
trwania dwóch kadencji Parlamentu Europejskiego.

2. Uregulowania te dają posłom prawa przynajmniej równe prawom posłów do odpowiednich
parlamentów narodowych.

3. Płatności tych dokonuje się z budżetu odpowiedniego Państwa Członkowskiego.

4. Uregulowania te nie mają wpływu na prawa posłów wynikające z art. 18 do 22 niniejszego Statutu.
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TYTUŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30

Niniejszy Statut wchodzi w życie pierwszego dnia rozpoczynającej się w 2009 r. kadencji Parlamentu
Europejskiego.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 28 września 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący
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Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską 

I. ZAKRES STOSOWANIA 

1. W celu lepszego odzwierciedlenia nowego „szczególnego partner
stwa” między Parlamentem i Komisją obie instytucje przyjmują nastę
pujące środki w celu wzmocnienia odpowiedzialności politycznej 
i zasadności działań Komisji, rozszerzenia konstruktywnego dialogu 
i poprawy przepływu informacji pomiędzy obiema instytucjami oraz 
ulepszenia współpracy dotyczącej procedur i planowania. 

Przyjmują one również postanowienia szczególne dotyczące: 

— spotkań Komisji z ekspertami krajowymi, jak określono w załącz- 
niku I, 

— przekazywania informacji poufnych Parlamentowi, jak określono 
w załączniku II, 

— prowadzenia negocjacji i zawierania umów międzynarodowych, jak 
określono w załączniku III, oraz 

— programu prac Komisji, jak określono w załączniku IV. 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA 

2. Po nominacji przez Radę Europejską kandydat na przewodniczą
cego Komisji przedstawi Parlamentowi wytyczne polityczne na okres 
swojej kadencji w celu umożliwienia merytorycznej wymiany poglądów 
z Parlamentem, zanim zostanie on wybrany w drodze głosowania. 

3. Zgodnie z art. 106 Regulaminu Parlament konsultuje się 
z wybranym przewodniczącym Komisji w odpowiednim czasie przed 
rozpoczęciem procedur związanych z zatwierdzeniem nowego składu 
Komisji. Parlament uwzględnia uwagi wyrażone przez wybranego prze
wodniczącego. 

Kandydaci na członków Komisji zapewniają pełne ujawnienie wszelkich 
istotnych informacji zgodnie z obowiązkiem niezależności określonym 
w art. 245 TFUE. 

Procedury są ukształtowane w sposób gwarantujący jawność, sprawied
liwość i spójność oceny całej desygnowanej Komisji. 

▼M1 
4. Z zastrzeżeniem zasady kolegialności Komisji, każdy z członków 
Komisji ponosi odpowiedzialność polityczną za działania podejmowane 
w zakresie swoich kompetencji. 

Przewodniczący Komisji ponosi całkowitą odpowiedzialność za stwier
dzenie jakiegokolwiek konfliktu interesów, który uniemożliwiłby 
danemu członkowi Komisji pełnienie obowiązków. 

Przewodniczący Komisji jest też odpowiedzialny za wszelkie dalsze 
działania podjęte w powyższych okolicznościach i niezwłocznie infor
muje o tym na piśmie przewodniczącego Parlamentu. 

Udział członków Komisji w kampaniach wyborczych reguluje kodeks 
postępowania członków Komisji Europejskiej. 

▼B
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Członkowie Komisji mogą brać udział w kampaniach wyborczych 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w tym jako kandydaci. 
Mogą także być wybierani przez europejskie partie polityczne na głów
nego kandydata („Spitzenkandidat”) na stanowisko przewodniczącego 
Komisji. 

Przewodniczący Komisji w odpowiednim czasie informuje Parlament, 
czy któryś z członków Komisji będzie prowadził kampanię wyborczą 
w charakterze kandydata w wyborach do Parlamentu, a także o środkach 
podjętych w celu zagwarantowania poszanowania zasad niezależności, 
uczciwości i roztropności przewidzianych w art. 245 TFUE oraz w kode
ksie postępowania członków Komisji Europejskiej. 

Członkowie Komisji kandydujący w wyborach do Parlamentu lub 
biorący udział w kampanii wyborczej powstrzymują się od zajmowania 
w trakcie kampanii stanowisk, które byłyby niezgodne ze spoczywa
jącym na nich obowiązkiem zachowania poufności lub naruszałoby 
zasadę kolegialności. 

Członkowie Komisji kandydujący w wyborach do Parlamentu lub 
biorący udział w kampanii wyborczej nie mogą wykorzystywać 
personelu ani zasobów materialnych Komisji do działań związanych 
z kampanią wyborczą. 

▼B 
5. W przypadku gdy Parlament zwróci się do przewodniczącego 
Komisji o wycofanie poparcia wobec któregoś z członków Komisji, 
przewodniczący poważnie rozważy, czy zażądać rezygnacji tego 
członka zgodnie z art. 17 ust. 6 TUE. Przewodniczący zażąda rezyg
nacji tego członka lub wyjaśni Parlamentowi powody swojej odmowy 
w trakcie najbliższej sesji miesięcznej. 

6. W przypadku gdy konieczne staje się zastąpienie członka Komisji 
w okresie trwania jego kadencji zgodnie z art. 246 akapit drugi TFUE, 
przewodniczący Komisji poważnie rozważy wynik konsultacji z Parla
mentem przed wyrażeniem zgody na decyzję Rady. 

Parlament zapewnia jak najsprawniejszy przebieg swoich procedur, aby 
umożliwić przewodniczącemu Komisji poważne rozważenie opinii 
Parlamentu przed powołaniem nowego członka Komisji. 

Podobnie, zgodnie z art. 246 akapit trzeci TFUE, w przypadku gdy 
okres pozostający do zakończenia kadencji Komisji jest krótki, prze
wodniczący Komisji poważnie rozważy stanowisko Parlamentu. 

7. Jeżeli przewodniczący Komisji ma zamiar dokonać zmian 
w rozdziale obowiązków członków Komisji w trakcie kadencji Komisji 
zgodnie z art. 248 TFUE, informuje o tym Parlament w odpowiednim 
czasie, pozwalającym mu na przeprowadzenie odpowiedniej konsultacji 
parlamentarnej na temat tychże zmian. Decyzja przewodniczącego 
o dokonaniu zmian w rozdziale obowiązków może stać się skuteczna 
natychmiast. 

8. Jeżeli Komisja proponuje zmianę kodeksu postępowania komisa
rzy, dotyczącą konfliktu interesów lub zachowania etycznego, zwróci 
się do Parlamentu o wydanie opinii. 
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III. KONSTRUKTYWNY DIALOG I PRZEPŁYW INFORMACJI 

(i) Postanowienia ogólne 

9. Komisja gwarantuje, że będzie stosować podstawową zasadę 
równego traktowania Parlamentu i Rady, zwłaszcza w odniesieniu do 
dostępu do posiedzeń, wystąpień i innych informacji, w szczególności 
dotyczących kwestii o charakterze ustawodawczym i budżetowym. 

10. W zakresie swoich kompetencji Komisja przyjmuje środki 
mające na celu szersze zaangażowanie Parlamentu, tak aby mogła ona 
w możliwie najszerszym zakresie uwzględniać jego opinie, w dziedzinie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

11. Wprowadza się szereg następujących rozwiązań w celu wdro 
żenia „szczególnego partnerstwa” między Parlamentem i Komisją: 

— na wniosek Parlamentu przewodniczący Komisji będzie odbywać 
regularnie, co najmniej dwa razy w roku, posiedzenia z Konferencją 
Przewodniczących w celu przedyskutowania kwestii będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

— przewodniczący Komisji będzie prowadzić regularny dialog z prze
wodniczącym Parlamentu w sprawie kluczowych kwestii horyzon
talnych i ważnych wniosków ustawodawczych. Dialog ten powinien 
również obejmować zaproszenia przewodniczącego Parlamentu do 
uczestniczenia w posiedzeniach kolegium komisarzy, 

— przewodniczący Komisji lub wiceprzewodniczący ds. stosunków 
międzyinstytucjonalnych jest zapraszany do uczestniczenia w posie
dzeniach Konferencji Przewodniczących i Konferencji Przewodni
czących Komisji, gdy mają być omawiane szczegółowe kwestie 
związane z ustalaniem porządku obrad sesji plenarnej, stosunkami 
międzyinstytucjonalnymi między Parlamentem i Komisją oraz 
z problematyką ustawodawczą i budżetową, 

— corocznie odbywają się spotkania z udziałem Konferencji Przewod
niczących, Konferencji Przewodniczących Komisji i kolegium komi
sarzy w celu omówienia istotnych spraw, w tym przygotowania 
i wdrożenia programu prac Komisji, 

— Konferencja Przewodniczących i Konferencja Przewodniczących 
Komisji w odpowiednim czasie informują Komisję o wynikach 
prowadzonych przez nie dyskusji mających wymiar międzyinstytu
cjonalny. Parlament informuje również Komisję wyczerpująco i regu
larnie o wynikach posiedzeń związanych z przygotowaniem sesji 
miesięcznych uwzględniając opinie Komisji. Powyższe postano
wienie nie narusza postanowień pkt 45, 

— w celu zapewnienia regularnego przepływu istotnych informacji 
pomiędzy obiema instytucjami sekretarz generalny Parlamentu 
i sekretarz generalny Komisji odbywają regularne spotkania. 

12. Każdy z członków Komisji dba o systematyczny i bezpośredni 
przepływ informacji pomiędzy członkiem Komisji a przewodniczącym 
właściwej komisji parlamentarnej. 

13. Komisja podaje do publicznej wiadomości wniosek ustawodaw
czy, ważną inicjatywę lub decyzję dopiero po powiadomieniu o tym na 
piśmie Parlamentu. 
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Na podstawie programu prac Komisji obie instytucje określają, 
z wyprzedzeniem czasowym i w drodze obopólnego porozumienia, 
kluczowe inicjatywy w celu przedstawienia ich na posiedzeniu plenar
nym. Z zasady Komisja przedstawia te inicjatywy najpierw na sesji 
plenarnej, a dopiero później publicznie. 

W taki sam sposób określają one wnioski i inicjatywy, co do których 
informacja zostanie przekazana Konferencji Przewodniczących, lub 
informując w odpowiedni sposób zainteresowaną komisję parlamentarną 
lub jej przewodniczącego. 

Powyższe decyzje są podejmowane w ramach regularnego dialogu 
pomiędzy obiema instytucjami, przewidzianego w pkt 11, i są regularnie 
aktualizowane, przy odpowiednim uwzględnieniu wszelkiego rodzaju 
ewentualnych zmian sytuacji politycznej. 

14. Jeżeli dokument wewnętrzny Komisji, o którego istnieniu Parla
ment nie został poinformowany zgodnie z niniejszym porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, został udostępniony poza obrębem instytucji, 
przewodniczący Parlamentu może zażądać natychmiastowego przeka
zania mu tego dokumentu w celu udostępnienia go zainteresowanym 
posłom. 

15. Komisja udostępni wszystkie informacje i dokumentację doty
czącą spotkań z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez 
nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania prawodawstwa Unii, 
w tym prawa miękkiego i aktów delegowanych. Na wniosek Parlamentu 
Komisja może również zaprosić ekspertów PE do udziału w tych spot
kaniach. 

Odnośne postanowienia znajdują się w załączniku I. 

16. W ciągu trzech miesięcy po przyjęciu rezolucji parlamentarnej 
Komisja informuje Parlament na piśmie o działaniach podjętych w odpo
wiedzi na konkretne wnioski skierowane do niej w rezolucjach Parla
mentu, włączając w to informowanie Parlamentu w przypadkach, 
w których nie było możliwe zastosowanie się do jego poglądów. 
Okres ten może zostać skrócony w przypadku pilnego wniosku. Okres 
ten może zostać przedłużony o miesiąc, jeżeli wniosek wymaga bardziej 
gruntownej pracy i jest to należycie uzasadnione. Parlament dopilnuje, 
by informacja ta została szeroko rozpowszechniona w instytucji. 

Parlament będzie starał się unikać kierowania ustnych lub pisemnych 
pytań dotyczących kwestii, w związku z którymi Komisja poinformo
wała już Parlament o swoim stanowisku w pisemnych komunikatach 
dotyczących działań następczych. 

Komisja zobowiązuje się do informowania o konkretnych działaniach 
podjętych w następstwie wszystkich żądań o przedłożenie wniosku 
zgodnie z art. 225 TFUE (sprawozdania w ramach inicjatywy ustawo
dawczej) w terminie trzech miesięcy od przyjęcia odpowiedniej rezo
lucji na sesji plenarnej. Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy 
w terminie najdłużej jednego roku lub wpisuje wniosek do swojego 
programu prac na następny rok. Jeżeli Komisja nie przedłoży wniosku, 
szczegółowo przedstawia Parlamentowi powody, z jakich tego nie uczy
niła. 

Komisja zobowiązuje się również do ścisłej współpracy, już na 
wczesnym etapie, z Parlamentem w sprawie wszelkich wniosków doty
czących inicjatyw ustawodawczych wynikających z inicjatyw obywatel
skich. 
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W odniesieniu do procedury udzielania absolutorium zastosowanie mają 
szczególne postanowienia określone w pkt 31. 

17. W przypadku wystąpienia z inicjatywami, zaleceniami lub wnios
kami, dotyczącymi aktów ustawodawczych zgodnie z art. 289 ust. 4 
TFUE, Komisja informuje właściwą komisję parlamentarną o swoim 
stanowisku w sprawie tych propozycji, jeśli Parlament o to wniósł. 

18. Obie instytucje uzgadniają, że będą współpracować w dziedzinie 
stosunków z parlamentami państw członkowskich. 

Parlament i Komisja współpracują przy wdrażaniu protokołu nr 2 do 
TFUE w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 
Taka współpraca obejmuje uzgodnienia dotyczące wszelkich niezbęd
nych tłumaczeń uzasadnionych opinii przedstawionych przez parlamenty 
państw członkowskich. 

W przypadku osiągnięcia progów, o których mowa w art. 7 protokołu 
nr 2 do TFUE, Komisja dostarcza tłumaczenia wszystkich uzasadnio
nych opinii przedstawianych przez parlamenty państw członkowskich 
wraz ze swoim stanowiskiem na ich temat. 

19. Komisja przekazuje Parlamentowi do wiadomości listę grup 
ekspertów, powołanych w celu wspierania Komisji w wypełnianiu przy
sługującego jej prawa inicjatywy. Lista ta jest regularnie aktualizowana 
i podawana do wiadomości publicznej. 

W powyższych ramach Komisja informuje w odpowiedni sposób 
właściwą komisję parlamentarną o działalności i składzie powyższych 
grup, w odpowiedzi na szczegółowy i uzasadniony wniosek przewodni
czącego tej komisji. 

20. Obie instytucje prowadzą, w drodze właściwych mechanizmów, 
konstruktywny dialog na temat spraw dotyczących istotnych kwestii 
administracyjnych, zwłaszcza na temat spraw mających bezpośrednie 
skutki dla administracji Parlamentu. 

21. Gdy Parlament przedstawia zmiany w Regulaminie dotyczące 
stosunków z Komisją, zwraca się do Komisji o wydanie opinii. 

22. W przypadku gdy jakakolwiek informacja przekazana zgodnie 
z niniejszym porozumieniem ramowym objęta jest poufnością, zastoso
wanie mają postanowienia załącznika II. 

(ii) Umowy międzynarodowe i rozszerzenia 

23. Parlament otrzymuje niezwłocznie pełne informacje na wszyst
kich etapach negocjacji i zawierania umów międzynarodowych, wraz 
z określeniem wytycznych negocjacyjnych. Komisja działa w sposób 
umożliwiający pełne wywiązanie się ze zobowiązań wynikających 
z art. 218 TFUE, przy poszanowaniu uprawnień każdej instytucji 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE. 

Komisja stosuje uzgodnienia określone w załączniku III. 

24. Informacje, o których mowa w pkt 23, są przekazywane Parla
mentowi w odpowiednim czasie, aby mógł on wyrazić w razie potrzeby 
swoją opinię, a Komisja mogła w możliwie najszerszym zakresie 
uwzględnić poglądy Parlamentu. Co do zasady informacje te są przeka
zywane Parlamentowi przez właściwą komisję parlamentarną oraz 
w razie potrzeby na posiedzeniu plenarnym. W odpowiednio uzasadnio
nych przypadkach przekazuje się je więcej niż jednej komisji parlamen
tarnej. 
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Parlament i Komisja zobowiązują się przyjąć odpowiednie procedury 
i środki dotyczące przekazywania informacji poufnych z Komisji do 
Parlamentu zgodnie z postanowieniami załącznika II. 

25. Obie instytucje uznają, że z uwagi na ich różne role instytucjo
nalne Komisja reprezentuje Unię Europejską w negocjacjach międzyna
rodowych z wyjątkiem tych, które dotyczą wspólnej polityki zagra
nicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych 
w Traktatach. 

W przypadku gdy Komisja reprezentuje Unię na konferencjach między
narodowych, na wniosek Parlamentu Komisja ułatwia włączenie dele
gacji posłów do Parlamentu Europejskiego jako obserwatorów wcho
dzących w skład delegacji Unii, tak aby Parlament mógł niezwłocznie 
uzyskać pełne informacje o przebiegu konferencji. Komisja zobowiązuje 
się w stosownych przypadkach do systematycznego informowania dele
gacji Parlamentu o wynikach negocjacji. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mogą bezpośrednio uczest
niczyć w tych negocjacjach. Jeżeli istnieją możliwości prawne, tech
niczne i dyplomatyczne, Komisja może przyznać im status obserwatora. 
W przypadku odmowy Komisja powiadamia Parlament o jej powodach. 

Ponadto Komisja ułatwia udział posłów do Parlamentu Europejskiego 
w charakterze obserwatorów we wszystkich istotnych posiedzeniach, za 
które jest odpowiedzialna, przed posiedzeniami negocjacyjnymi i po 
nich. 

26. Na takich samych warunkach Komisja systematycznie informuje 
Parlament o posiedzeniach organów powołanych na mocy wielostron
nych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia, i ułatwia 
dostęp do tych posiedzeń w charakterze obserwatorów posłom do Parla
mentu Europejskiego wchodzącym w skład delegacji Unii, w każdym 
przypadku gdy organy te są wzywane do podjęcia decyzji wymagają
cych zgody Parlamentu lub decyzji, których wdrożenie może wymagać 
przyjęcia aktów prawnych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 

27. Delegacji Parlamentu uczestniczącej w delegacjach Unii na 
konferencje międzynarodowe Komisja zapewnia także przy tej okazji 
dostęp do całej infrastruktury delegacji Unii zgodnie z ogólnymi zasa
dami dobrej współpracy miedzy instytucjami i uwzględniając uwarun
kowania logistyczne. 

Przewodniczący Parlamentu przekazuje przewodniczącemu Komisji 
wniosek o uwzględnienie w delegacji Unii delegacji Parlamentu nie 
później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem konferencji, wskazując 
przewodniczącego delegacji Parlamentu i liczbę posłów do Parlamentu 
Europejskiego uczestniczących w delegacji Parlamentu. W odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony w drodze 
wyjątku. 

Liczba posłów do Parlamentu Europejskiego uczestniczących w delegacji 
Parlamentu i liczba personelu pomocniczego jest proporcjonalna do 
ogólnej wielkości delegacji Unii. 
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28. Komisja wyczerpująco informuje Parlament o przebiegu nego
cjacji związanych z rozszerzeniem, a zwłaszcza o ich najważniejszych 
aspektach i rozwoju sytuacji, aby umożliwić Parlamentowi wyrażenie 
poglądów w odpowiednim czasie, w ramach właściwych procedur parla
mentarnych. 

29. Jeżeli Parlament przyjmie w kwestiach, o których mowa w pkt 
28, zalecenie zgodnie z art. 90 ust. 4 Regulaminu Parlamentu Europej
skiego, natomiast Komisja uzna, że z ważnych powodów nie może 
poprzeć takiego zalecenia, uzasadnia ona swoją decyzję przed Parlamen
tem, na posiedzeniu plenarnym lub na kolejnym zebraniu właściwej 
komisji parlamentarnej. 

(iii) Wykonanie budżetu 

30. Przed ogłoszeniem na konferencjach darczyńców deklaracji 
finansowych, które obejmują powstanie nowych zobowiązań natury 
finansowej i wymagają zgody władzy budżetowej, Komisja informuje 
władzę budżetową i rozpatruje wniesione przez nią uwagi. 

31. W ramach corocznego absolutorium, o którym mowa w art. 319 
TFUE, Komisja przekazuje wszelkie informacje niezbędne do kontroli 
wykonania budżetu za dany rok, o które występuje w tym celu prze
wodniczący parlamentarnej komisji właściwej w zakresie absolutorium 
zgodnie z załącznikiem VII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego. 

Jeśli pojawią się nowe aspekty dotyczące lat ubiegłych, za które już 
udzielono absolutorium, Komisja przekazuje wszelkie niezbędne infor
macje związane z tą sprawą w celu osiągnięcia rozwiązania odpowia
dającego obu stronom. 

(iv) Stosunki z agencjami regulacyjnymi 

32. Kandydaci na stanowiska dyrektorów wykonawczych agencji 
regulacyjnych powinni zostać przesłuchani przez komisje parlamentarne. 

Ponadto w kontekście dyskusji prowadzonych w powołanej w marcu 
2009 r. międzyinstytucjonalnej grupie roboczej ds. agencji Komisja 
i Parlament będą dążyć do osiągnięcia wspólnego punktu widzenia na 
rolę i pozycję zdecentralizowanych agencji w strukturze instytucjonalnej 
Unii, którego uzupełnieniem będą wspólne wytyczne dotyczące ustana
wiania, struktury i działania tych agencji, wraz z zagadnieniami finan
sowymi, budżetowymi, nadzorczymi i zarządczymi. 

IV. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROCEDUR USTAWODAWCZYCH 
I PLANOWANIA 

(i) Program prac Komisji oraz programowanie Unii Europejskiej 

33. Komisja podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wielolet
niego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinsty
tucjonalnych. 

34. Co roku Komisja przedstawia swój program prac. 
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35. Obie instytucje współpracują zgodnie z kalendarzem prac przed
stawionym w załączniku IV. 

Komisja uwzględnia priorytety określone przez Parlament. 

Komisja wyjaśnia szczegółowo, co przewidziano w ramach każdego 
punktu programu jej prac. 

36. Komisja składa wyjaśnienia, jeżeli nie może przedstawić 
poszczególnych wniosków przewidzianych w swoim programie prac 
na dany rok lub jeżeli odchodzi od tego programu. Wiceprzewodniczący 
Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych zobowiązuje się regu
larnie składać Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentarnych 
sprawozdanie z politycznej realizacji założeń programu prac Komisji na 
rok bieżący. 

(ii) Procedury przyjmowania aktów 

37. Komisja zobowiązuje się do szczegółowego rozpatrzenia 
poprawek do jej wniosków ustawodawczych przyjętych przez Parlament 
w celu uwzględnienia ich w ewentualnym zmienionym wniosku. 

Wydając opinię w przedmiocie poprawek Parlamentu zgodnie z art. 294 
TFUE, Komisja zobowiązuje się do przykładania najwyższej wagi do 
poprawek przyjętych w drugim czytaniu; jeśli Komisja uzna, z ważnych 
powodów i po rozpatrzeniu przez kolegium, że nie może przyjąć ani 
poprzeć takich poprawek, uzasadnia ona swoją decyzję przed Parlamen
tem, a obowiązkowo uzasadnia ją w wydanej przez siebie opinii 
w przedmiocie poprawek Parlamentu zgodnie z wymogiem art. 294 
ust. 7 lit. c) TFUE. 

38. Przy rozpatrywaniu inicjatywy przedłożonej przez co najmniej 
jedną czwartą państw członkowskich zgodnie z art. 76 TFUE Parlament 
zobowiązuje się nie przyjmować żadnych sprawozdań we właściwej 
komisji przed otrzymaniem opinii Komisji w sprawie tej inicjatywy. 

Komisja zobowiązuje się do wydania opinii w sprawie odnośnej inicja
tywy nie później niż 10 tygodni po jej przedłożeniu. 

39. Komisja dostarcza z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe 
wyjaśnienie przed wycofaniem wszelkich wniosków, wobec których 
Parlament zajął już stanowisko w pierwszym czytaniu. 

Komisja przeprowadza przegląd wszystkich wniosków będących w toku 
na początku kadencji nowej Komisji w celu politycznego potwierdzenia 
lub wycofania tych wniosków, z należytym uwzględnieniem opinii 
wyrażonych przez Parlament. 

40. W odniesieniu do specjalnych procedur ustawodawczych, 
w których przypadku należy przeprowadzić konsultacje z Parlamentem, 
oraz innych procedur, takich jak procedura przewidziana w art. 148 
TFUE, Komisja: 

(i) przyjmuje środki mające na celu ściślejsze zaangażowanie Parla
mentu, tak aby w jak największym stopniu uwzględnić jego opinie, 
w szczególności gwarantując, że Parlament będzie dysponował 
odpowiednim czasem na rozpatrzenie wniosku Komisji; 

▼B

B1_Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

- 37 - 



 

02010Q1120(01) — PL — 07.02.2018 — 001.001 — 10 

(ii) dba o przypominanie organom Rady z odpowiednim wyprzedze
niem o tym, aby nie zawierały porozumień politycznych na 
podstawie wniosków przedstawionych przez Komisję przed wyda
niem opinii przez Parlament. Komisja wnosi, aby debata na 
szczeblu ministerialnym została zamknięta po upływie odpowied
niego czasu, umożliwiającego członkom Rady zapoznanie się 
z opinią Parlamentu; 

(iii) dba, aby Rada przestrzegała zasad określonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładających wymóg 
ponownej konsultacji z Parlamentem, w przypadku wprowadzenia 
przez Radę zasadniczej zmiany do wniosku Komisji. Komisja 
informuje Parlament o każdym przypadku przypomnienia Radzie 
o potrzebie ponownej konsultacji; 

(iv) zobowiązuje się, w razie potrzeby, wycofać wnioski ustawodawcze 
odrzucone przez Parlament. Jeśli Komisja zadecyduje, z ważnych 
powodów i po rozpatrzeniu przez kolegium, o podtrzymaniu 
swojego wniosku, uzasadnia ona swoją decyzję w oświadczeniu 
złożonym przed Parlamentem. 

41. Ze swojej strony, w celu usprawnienia procesu planowania prac 
ustawodawczych, Parlament zobowiązuje się do: 

(i) planowania części ustawodawczej porządku dziennego, tak by ją 
dostosować do bieżącego programu prac Komisji oraz do przyję
tych w związku z nim przez Parlament rezolucji, mając na uwadze 
w szczególności lepsze planowanie debat o charakterze prioryteto
wym; 

(ii) przestrzegania rozsądnych terminów przy przyjmowaniu swojego 
stanowiska w pierwszym czytaniu w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej albo swojej opinii w ramach procedury konsultacji, 
o ile jest to z korzyścią dla procedury; 

(iii) jak najszybszego wyznaczania sprawozdawców ds. przyszłych 
wniosków niezwłocznie po przyjęciu programu prac Komisji; 

(iv) rozpatrywania w pierwszej kolejności wniosków o ponowną 
konsultację, jeśli zostały mu przekazane wszelkie niezbędne infor
macje. 

(iii) Zagadnienia związane z lepszym stanowieniem prawa 

42. Komisja zapewnia przeprowadzanie ocen skutków regulacji na 
swoją odpowiedzialność i za pomocą przejrzystej procedury gwarantu
jącej niezależną ocenę. Oceny skutków regulacji są w odpowiednim 
czasie publikowane i uwzględniają szereg różnych scenariuszy, w tym 
możliwość niepodejmowania działań, i z zasady są przedstawiane 
właściwej komisji parlamentarnej na etapie informowania parlamentów 
narodowych zgodnie z protokołami nr 1 i 2 do TFUE. 

43. W dziedzinach, w których Parlament zazwyczaj uczestniczy 
w procesie legislacyjnym, Komisja stosuje prawo miękkie w odpowied
nich przypadkach i jeżeli jest to należycie uzasadnione, po uprzednim 
umożliwieniu Parlamentowi wyrażenia swojej opinii. Komisja przed
stawia Parlamentowi szczegółowe wyjaśnienie co do zakresu, w jakim 
opinia Parlamentu została uwzględniona przy przyjęciu wniosku. 

▼B
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44. W celu zapewnienia lepszego monitorowania transpozycji i stoso
wania prawa Unii Komisja i Parlament starają się wprowadzić obowiąz
kowe tabele korelacji i wiążące terminy transpozycji, które w przypadku 
dyrektyw nie powinny w normalnych warunkach przekraczać dwóch lat. 

Oprócz sprawozdań szczególnych i sprawozdania rocznego w sprawie 
stosowania prawa Unii Komisja udostępnia Parlamentowi zwięzłe infor
macje o wszystkich postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiąza
niom państwa członkowskiego od momentu wezwania do ich usunięcia, 
w tym, na wniosek Parlamentu, w konkretnych sprawach i z zachowa
niem zasad poufności, w szczególności zasad uznanych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, informacji o zagadnieniach, 
z którymi wiąże się dane postępowanie w sprawie uchybienia. 

V. UCZESTNICTWO KOMISJI W PRACACH PARLAMENTARNYCH 

45. Komisja traktuje priorytetowo w stosunku do innych wydarzeń 
lub zaproszeń swoją obecność na posiedzeniach plenarnych lub posie
dzeniach innych organów Parlamentu, na które jest zaproszona. 

Komisja dba w szczególności o to, aby co do zasady członkowie 
Komisji byli obecni na posiedzeniach plenarnych, gdy Parlament 
wystąpi z takim wnioskiem, w celu rozpatrzenia punktów porządku 
dziennego wchodzących w zakres ich kompetencji. Ma to zastosowanie 
do wstępnego projektu porządku dziennego zatwierdzanego przez 
Konferencję Przewodniczących podczas poprzedniej sesji miesięcznej. 

Parlament stara się, aby co do zasady punkty porządku dziennego sesji 
miesięcznych wchodzące w zakres odpowiedzialności jednego członka 
Komisji następowały bezpośrednio po sobie. 

46. Na wniosek Parlamentu zostanie zorganizowana regularna tura 
pytań z udziałem przewodniczącego Komisji. Tura pytań będzie składać 
się z dwóch części: pierwsza część, całkowicie spontaniczna, z udziałem 
przewodniczących grup politycznych lub ich przedstawicieli; druga 
część poświęcona zagadnieniu uzgodnionemu z wyprzedzeniem, najpóź
niej w czwartek przed odpowiednią sesją miesięczną, lecz bez przygo
towanych pytań. 

Ponadto, wzorując się na obecnej formule tury pytań z udziałem prze
wodniczącego Komisji, wprowadza się turę pytań z udziałem członków 
Komisji, w tym wiceprzewodniczącego ds. stosunków zewnętrznych/ 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpie
czeństwa, w celu zreformowania bieżącej tury pytań. Tura pytań 
dotyczy zagadnień z zakresu kompetencji poszczególnych członków 
Komisji. 

47. Członkowie Komisji zostają wysłuchani na własny wniosek. 

Nie naruszając postanowień art. 230 TFUE, obie instytucje uzgadniają 
postanowienia ogólne dotyczące przyznawania czasu wypowiedzi dla 
ich przedstawicieli. 

Obie instytucje zobowiązują się do przestrzegania przyznanego im 
orientacyjnego czasu wypowiedzi. 

▼B
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48. Dla zapewnienia obecności członków Komisji Parlament zobo
wiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie wprowadzać zmian do 
końcowych projektów porządku dziennego. 

Jeżeli Parlament zmienia projekt porządku dziennego lub jeżeli zmienia 
on kolejność poszczególnych punktów porządku dziennego danej sesji 
miesięcznej, niezwłocznie informuje on o tym Komisję. Komisja dołoży 
wszelkich starań, aby zapewnić obecność właściwego członka Komisji. 

49. Komisja może zaproponować wprowadzenie do porządku dzien
nego nowych punktów, jednak nie później niż na posiedzeniu, podczas 
którego Konferencja Przewodniczących zatwierdza końcowy projekt 
porządku dziennego danej sesji miesięcznej. Parlament jak najściślej 
stosuje się do tych propozycji. 

50. Komisje parlamentarne starają się nie wprowadzać zmian do 
swojego projektu porządku dziennego oraz porządku dziennego. 

W przypadku gdy komisja parlamentarna wprowadzi zmiany do 
swojego projektu porządku dziennego lub porządku dziennego, Komisja 
jest o tym fakcie niezwłocznie informowana. Komisje parlamentarne 
starają się w szczególności przestrzegać rozsądnego terminu, tak aby 
umożliwić członkom Komisji obecność na ich posiedzeniach. 

W sytuacji gdy obecność członka Komisji na posiedzeniu komisji parla
mentarnej nie jest w oczywisty sposób niezbędna, Komisja zapewnia 
reprezentowanie jej przez właściwego urzędnika odpowiedniego 
szczebla. 

Komisje parlamentarne będą starać się koordynować swoje prace, 
unikając organizowania równoległych spotkań na ten sam temat, 
i będą starać się przestrzegać projektu porządku dziennego, tak aby 
Komisja mogła zapewnić stosowną reprezentację. 

Jeżeli zażądano obecności wysokiego rangą urzędnika (dyrektor gene
ralny lub dyrektor) na posiedzeniu komisji, na którym jest rozpatrywany 
wniosek Komisji, przedstawicielowi Komisji udziela się głosu. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

51. Komisja potwierdza swoje zobowiązanie do jak najszybszego 
przeanalizowania aktów ustawodawczych, które nie były dostosowane 
do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed wejściem 
w życie Traktatu z Lizbony, tak aby ocenić, czy instrumenty te należy 
dostosować do systemu aktów delegowanych wprowadzonych na mocy 
art. 290 TFUE. 

Celem jest osiągnięcie spójnego systemu aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych, w pełni zgodnego z Traktatem, przez stopniową ocenę 
charakteru i treści środków obecnie podlegających procedurze regula
cyjnej połączonej z kontrolą, tak aby dostosować je w odpowiednim 
czasie do systemu przewidzianego w art. 290 TFUE. 

▼B
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52. Postanowienia niniejszego porozumienia ramowego uzupełniają 
porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia 
prawa ( 1 ), ale go nie naruszają i nie wykluczają jego dalszego przeglądu. 
Bez uszczerbku dla kolejnych negocjacji między Parlamentem, Komisją 
a Radą, obie instytucje zobowiązują się do uzgodnienia najważniejszych 
zmian przy przygotowywaniu przyszłych negocjacji dotyczących dosto
sowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 
stanowienia prawa do nowych postanowień wprowadzonych Traktatem 
z Lizbony, przy uwzględnieniu obecnych praktyk i niniejszego porozu
mienia ramowego. 

Uzgadniają także, że istnieje potrzeba usprawnienia istniejącego 
sposobu utrzymywania kontaktu między instytucjami, na szczeblu poli
tycznym i technicznym, w odniesieniu do lepszego stanowienia prawa, 
w celu zapewnienia skuteczniejszej współpracy międzyinstytucjonalnej 
między Parlamentem, Komisją i Radą. 

53. Komisja zobowiązuje się do szybkiego inicjowania programo
wania rocznego i wieloletniego Unii w celu osiągnięcia porozumień 
międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 17 TUE. 

Program prac Komisji stanowi wkład Komisji do rocznego i wielolet
niego programowania Unii. Po jego przyjęciu przez Komisję powinny 
nastąpić rozmowy trójstronne między Parlamentem, Radą i Komisją 
w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie programowania Unii. 

W związku z powyższym i niezwłocznie po osiągnięciu przez Parla
ment, Radę i Komisję porozumienia w sprawie programowania Unii 
obie instytucje dokonują przeglądu postanowień niniejszego porozu
mienia ramowego związanych z programowaniem. 

Parlament i Komisja wzywają Radę do jak najszybszego podjęcia 
dyskusji na temat programowania Unii, jak przewiduje art. 17 TUE. 

54. Obie instytucje dokonują okresowej oceny praktycznego stoso
wania niniejszego porozumienia ramowego wraz z załącznikami. Ocena 
zostanie przeprowadzona do końca roku 2011 w świetle praktyki. 

▼B 

( 1 ) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK I 

Spotkania Komisji z ekspertami krajowymi 

Niniejszy załącznik określa tryb wykonania pkt 15 porozumienia ramowego. 

1. Zakres stosowania 

Postanowienia pkt 15 porozumienia ramowego dotyczą następujących spotkań: 

1) spotkań organizowanych przez Komisję odbywających się w ramach powo 
łanych przez Komisję grup eksperckich, na które zaproszone są organy 
krajowe ze wszystkich państw członkowskich, jeżeli dotyczą one przygoto
wania i wdrożenia prawodawstwa Unii, w tym prawa miękkiego i aktów 
delegowanych; 

2) spotkań organizowanych przez Komisję ad hoc, na które zaproszeni są 
eksperci krajowi ze wszystkich państw członkowskich, jeżeli dotyczą one 
przygotowania i wdrażania prawodawstwa Unii, w tym prawa miękkiego 
i aktów delegowanych. 

Niniejsze postanowienia nie dotyczą posiedzeń komitetów działających w ramach 
procedury komitetowej, bez uszczerbku dla obecnych i przyszłych ustaleń doty
czących informowania Parlamentu o wykonywaniu przez Komisję jej uprawnień 
wykonawczych ( 1 ). 

2. Informacje przekazywane Parlamentowi 

Komisja zobowiązuje się do przekazywania Parlamentowi takiej samej dokumen
tacji, jaką przesyła krajowym organom w związku z wyżej wspomnianymi spot
kaniami. Komisja wyśle te dokumenty, w tym porządki obrad, jednocześnie na 
adres funkcjonalnej skrzynki poczty elektronicznej Parlamentu i do ekspertów 
krajowych. 

3. Zaproszenie ekspertów Parlamentu 

Na wniosek Parlamentu Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Parla
mentu zaproszenia dla ekspertów Parlamentu do udziału w spotkaniach Komisji 
z ekspertami krajowymi, o których mowa w pkt 1. 

▼B 

( 1 ) Informacje przekazywane Parlamentowi i dotyczące prac komitetów działających 
w ramach procedury komitetowej i uprawnienia Parlamentu w ramach funkcjonowania 
procedury komitologii są jasno określone w innych instrumentach: 1) decyzja Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23); 2) porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 3 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Parlamentem 
i Komisją w sprawie procedury komitologii; i 3) instrumenty niezbędne do wdrożenia 
art. 291 TFUE.
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ZAŁĄCZNIK II 

Przekazywanie Parlamentowi informacji poufnych 

1. Zakres stosowania 

1.1. Niniejszy załącznik reguluje przekazywanie Parlamentowi poufnych infor
macji z Komisji oraz dalsze z nimi postępowanie, jak określono to w pkt 
1.2, w ramach wykonywania uprawnień i kompetencji Parlamentu. Obie 
instytucje działają w poszanowaniu wzajemnego obowiązku lojalnej 
współpracy, w duchu pełnego wzajemnego zaufania oraz ściśle przestrze
gając odpowiednich postanowień Traktatów. 

1.2. „Informacja” oznacza każdą informację pisemną lub ustną, niezależnie od 
jej nośnika i autora. 

1.2.1. „Informacja poufna” oznacza „informację niejawną UE” (EUCI) oraz 
„inną informację poufną”, która nie jest niejawna. 

1.2.2. „Informacja niejawna UE” (EUCI) oznacza każdą informację i materiał 
opatrzone klauzulą „TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU” (ściśle tajne 
UE), „SECRET UE” (tajne UE), „CONFIDENTIEL UE” (poufne UE) lub 
„RESTREINT UE” (zastrzeżone UE) lub równoznaczną klauzulą krajowa 
lub międzynarodowa, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowo
dować różnego stopnia szkody dla interesów Unii lub co najmniej jednego 
z jej państw członkowskich, niezależnie od tego, czy taka informacja 
pochodzi z Unii, czy została otrzymana z państw członkowskich, państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

a) TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU (ściśle tajne UE): ta klauzula 
jest stosowana jedynie do informacji i materiałów, których nieupraw
nione ujawnienie mogłoby spowodować nadzwyczaj poważne szkody 
dla podstawowych interesów Unii lub co najmniej jednego z jej państw 
członkowskich. 

b) SECRET UE (tajne UE): ta klauzula jest stosowana jedynie do infor
macji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby 
spowodować poważne szkody dla podstawowych interesów Unii lub 
co najmniej jednego z jej państw członkowskich. 

c) CONFIDENTIEL UE (poufne UE): ta klauzula jest stosowana do 
informacji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby 
zaszkodzić podstawowym interesom Unii lub co najmniej jednego z jej 
państw członkowskich. 

d) RESTREINT UE (zastrzeżone UE): ta klauzula jest stosowana do 
informacji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby 
być niekorzystne dla interesów Unii lub co najmniej jednego z jej 
państw członkowskich. 

1.2.3. „Inne informacje poufne” oznaczają wszelkie inne informacje poufne, 
w tym informacje objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, 
o które zwrócił się Parlament lub przekazane przez Komisję. 

1.3. Jeżeli Komisja otrzyma od jednego z organów parlamentarnych lub osób 
sprawujących urząd określonych w pkt 1.4. wniosek o przekazanie pouf
nych informacji, zapewnia ona Parlamentowi dostęp do poufnych infor
macji, zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika. Ponadto 
Komisja może z własnej inicjatywy przekazać Parlamentowi poufne infor
macje zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika. 

1.4. W kontekście niniejszego załącznika o przekazanie poufnych informacji 
mogą wnioskować do Komisji: 

▼B
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— przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 

— przewodniczący zainteresowanych komisji parlamentarnych, 

— Prezydium oraz Konferencja Przewodniczących, oraz 

— przewodniczący delegacji Parlamentu wchodzącej w skład delegacji 
Unii na konferencję międzynarodową. 

1.5. Niniejszy załącznik nie obejmuje swoim zakresem informacji odnoszących 
się do postępowań w sprawach uchybień oraz postępowań w sprawach 
konkurencji, o ile w dniu składania wniosku przez jeden z organów parla
mentarnych/jedną z osób sprawujących urząd, o których mowa w pkt 1.4, 
nie zapadły jeszcze co do nich ostateczna decyzja Komisji lub wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani informacji dotyczących 
ochrony interesów finansowych Unii. Powyższe nie narusza postanowień 
pkt 44 porozumienia ramowego ani uprawnień Parlamentu w zakresie 
kontroli budżetowej. 

1.6. Postanowienia te stosuje się z zastrzeżeniem decyzji 95/167/WE, Euratom, 
EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 
1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania uprawnień śled
czych Parlamentu Europejskiego ( 1 ), a także odpowiednich przepisów 
decyzji Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 
1999 r. ustanawiającej Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finan
sowych (OLAF) ( 2 ). 

2. Zasady ogólne 

2.1. Na wniosek jednego z organów parlamentarnych/jednej z osób sprawują
cych urząd, o których mowa w pkt 1.4, Komisja w stosownym terminie 
przekazuje temu organowi/tej osobie wszelkie poufne informacje 
niezbędne do wykonywania przez Parlament jego uprawnień i kompetencji. 
Zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami obie instytucje prze
strzegają: 

— podstawowych praw człowieka, w tym prawa do uczciwego procesu 
i prawa do ochrony prywatności, 

— przepisów postępowania sądowego i dyscyplinarnego, 

— ochrony tajemnicy handlowej i stosunków handlowych, 

— ochrony interesów Unii, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa publicz
nego, obronności, stosunków międzynarodowych, stabilności waluty 
i interesów finansowych. 

W przypadku rozbieżności sprawa jest kierowana do przewodniczących 
obu instytucji w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Informacje poufne pochodzące z państwa, instytucji lub organizacji 
międzynarodowej są przekazywane wyłącznie za ich zgodą. 

2.2. Informacje niejawne UE są przekazywane Parlamentowi oraz przetwarzane 
i chronione przez Parlament zgodnie z ogólnymi minimalnymi normami 
bezpieczeństwa, stosowanymi przez inne instytucje Unii, w szczególności 
przez Komisję. 

▼B 

( 1 ) Dz.U. L 113 z 19.5.1995, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20.
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Nadając klauzulę tajności swoim informacjom, Komisja zapewni zastoso
wanie właściwej klauzuli tajności zgodnie z międzynarodowymi normami 
i definicjami oraz swoimi przepisami wewnętrznymi, jednocześnie nale 
życie uwzględniając konieczność zapewnienia Parlamentowi dostępu do 
dokumentów objętych klauzulą, aby mógł on skutecznie korzystać ze 
swoich uprawnień i kompetencji. 

2.3. W razie wątpliwości co do poufnego charakteru danej informacji lub 
nadania jej odpowiedniej klauzuli tajności, lub jeśli niezbędne jest usta
lenie odpowiednich zasad jej przekazania w ramach możliwości określo
nych w pkt 3.2, obie instytucje bezzwłocznie, przed przekazaniem doku
mentu, konsultują się ze sobą. W konsultacjach tych Parlament jest repre
zentowany przez przewodniczącego zainteresowanego organu parlamentar
nego, któremu w razie potrzeby towarzyszy sprawozdawca, lub przez 
osobę sprawującą urząd, którzy złożyli wniosek. Komisję reprezentuje 
członek Komisji odpowiedzialny za dany zakres spraw, po zasięgnięciu 
opinii członka Komisji odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa. 
W przypadku rozbieżności sprawa jest kierowana do przewodniczących 
obu instytucji w celu rozstrzygnięcia sporu. 

2.4. Jeśli po zakończeniu procedury określonej w pkt 2.3 w dalszym ciągu nie 
osiągnięto porozumienia, przewodniczący Parlamentu, na uzasadniony 
wniosek właściwego organu parlamentarnego/osoby sprawującej urząd, 
która złożyła wniosek, wzywa Komisję do przekazania w odpowiednim 
i szczegółowo określonym terminie danej informacji poufnej, określając 
wariant wybrany spośród możliwości określonych w pkt 3.2 niniejszego 
załącznika. Przed upływem tego terminu Komisja informuje na piśmie 
Parlament o swoim ostatecznym stanowisku, od którego Parlament 
zastrzega sobie w razie potrzeby prawo odwołania. 

2.5. Dostępu do EUCI udziela się zgodnie ze stosownymi przepisami 
w zakresie poświadczania bezpieczeństwa osobowego. 

2.5.1. Dostępu do informacji opatrzonych klauzulą „TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET”, „SECRET UE” i „CONFIDENTIEL UE” można udzielić 
jedynie urzędnikom Parlamentu oraz tym pracownikom Parlamentu zatrud
nionym przez grupy polityczne, którym jest on niezbędnie konieczny, 
którzy zostali uprzednio wyznaczeni przez organ parlamentarny/osobę 
sprawującą urząd zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i którym 
wydano odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. 

2.5.2. W związku z uprawnieniami i kompetencjami Parlamentu posłom, którym 
nie wydano poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, udziela się 
dostępu do dokumentów opatrzonych klauzulą „CONFIDENTIEL UE” 
zgodnie z praktycznymi ustaleniami określonymi za obopólną zgodą, 
które obejmują między innymi podpisanie uroczystego oświadczenia, że 
nie ujawnią oni treści przedmiotowych dokumentów żadnej osobie trze
ciej. 

Dostępu do dokumentów opatrzonych klauzulą „SECRET UE” udziela się 
posłom, którym wydano odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa 
osobowego. 

2.5.3. Ustaleń dokonuje się z pomocą Komisji w celu upewnienia się, że 
w ramach procedury poświadczenia Parlament będzie w stanie możliwie 
szybko otrzymać od władz krajowych niezbędny wkład. 

O kategorii lub kategoriach osób, które będą miały dostęp do poufnych 
informacji, powiadamia się jednocześnie z wnioskiem. 

Przed udzieleniem dostępu do takich informacji każda osoba jest informo
wana o poziomie poufności i wynikających z niej obowiązkach w zakresie 
bezpieczeństwa. 

▼B
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W związku z przeglądem niniejszego załącznika oraz przyszłymi ustale
niami w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, 
kwestia poświadczania bezpieczeństwa zostanie ponownie zbadana. 

3. Zasady dostępu do informacji poufnych i postępowania z nimi 

3.1. Informacje poufne przekazane zgodnie z procedurami określonymi w pkt 
2.3 oraz, w odpowiednim przypadku, w pkt 2.4, są udostępniane 
z upoważnienia przewodniczącego lub jednego z członków Komisji orga
nowi parlamentarnemu/osobie sprawującej urząd, który/która o nie wnios
kuje pod następującymi warunkami: 

Parlament i Komisja dbają o rejestrację i śledzenie drogi poufnych infor
macji. 

Bardziej szczegółowo, EUCI opatrzone klauzulą „CONFIDENTIEL UE” 
i „SECRET UE” są przekazywane z centralnego rejestru Sekretariatu 
Generalnego Komisji do równorzędnych właściwych służb Parlamentu, 
które będą odpowiedzialne za ich udostępnienie na ustalonych zasadach 
organowi parlamentarnemu/osobie sprawującej urząd, który/która o nie 
wnioskuje. 

Przekazanie informacji niejawnych UE opatrzonych klauzulą „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET” podlega dodatkowym ustaleniom, 
uzgodnionym między Komisją a organem parlamentarnym/osobą sprawu
jącą urząd, który/która o nie wnioskuje, w celu zapewnienia poziomu 
ochrony odpowiedniego dla tej klauzuli. 

3.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.2 i 2.4 oraz przyszłych ustaleń 
w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 4.1, dostęp do infor
macji oraz tryb ochrony ich poufnego charakteru są ustalane w drodze 
porozumienia przed przekazaniem tych informacji. Porozumienie między 
właściwym członkiem Komisji odpowiedzialnym za dany obszar poli
tyczny a zainteresowanym organem parlamentarnym (reprezentowanym 
przez swojego przewodniczącego)/osobę sprawującą urząd, który/która 
złożyła wniosek, przewiduje wybór jednej z możliwości, określonych 
w pkt 3.2.1 i 3.2.2, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu poufno 
ści. 

3.2.1. W odniesieniu do adresatów informacji poufnych należy przewidzieć 
jedną z poniższych możliwości: 

— przekazanie informacji wyłącznie przewodniczącemu Parlamentu 
w uzasadnionych i absolutnie wyjątkowych wypadkach, 

— Prezydium lub Konferencja Przewodniczących, 

— przewodniczący i sprawozdawca właściwej komisji parlamentarnej, 

— wszyscy członkowie (pełnoprawni i zastępcy) właściwej komisji parla
mentarnej, 

— wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. 

Ujawnianie lub przekazywanie jakiejkolwiek innej osobie odnośnych 
informacji poufnych bez zgody Komisji jest zabronione. 

3.2.2. W odniesieniu do trybu postępowania z informacjami poufnymi należy 
przewidzieć następujące możliwości: 

a) zapoznawanie się z dokumentami w zabezpieczonej czytelni, jeżeli 
informacja opatrzona jest klauzulą „CONFIDENTIEL UE” lub wyższą; 

▼B

B1_Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

- 46 - 



 

02010Q1120(01) — PL — 07.02.2018 — 001.001 — 19 

b) zorganizowanie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych w obecności 
jedynie członków Prezydium, członków Konferencji Przewodniczących 
lub pełnoprawnych członków lub zastępców członków właściwej 
komisji parlamentarnej, a także urzędników Parlamentu i tych pracow
ników Parlamentu zatrudnionych przez grupy polityczne, którzy zostali 
uprzednio wyznaczeni przez przewodniczącego jako potrzebujący tych 
informacji i których obecność jest niezbędnie konieczna, pod warun
kiem że zostało im wydane poświadczenie bezpieczeństwa na wyma
ganym poziomie, uwzględniając poniższe warunki: 

— wszystkie dokumenty mogą zostać ponumerowane, rozdane na 
początku posiedzenia i ponownie zebrane w momencie jego zakoń
czenia; niedozwolone jest sporządzanie notatek z tych dokumentów 
ani ich fotokopii, 

— protokół posiedzenia nie zawiera żadnych szczegółów dyskusji nad 
sprawą, która była rozpatrywana w trybie poufnym. 

Wszystkie dane osobowe mogą zostać usunięte z dokumentów przed ich 
przekazaniem. 

Informacje poufne przekazywane odbiorcom w Parlamencie ustnie 
podlegają równorzędnym poziomom ochrony informacji poufnych jak 
informacje przekazywane w formie pisemnej. Może to obejmować 
uroczyste oświadczenie składane przez odbiorcę tych wiadomości, że nie 
ujawni ich treści żadnej osobie trzeciej. 

3.2.3. W przypadku zapoznawania się z informacją na piśmie w zabezpieczonej 
czytelni Parlament dba o wprowadzenie następujących ustaleń: 

— zabezpieczonego systemu przechowywania informacji poufnych, 

— zabezpieczonej czytelni pozbawionej kserokopiarek, telefonów, faksu, 
skanerów lub innego sprzętu technicznego służącego do powielania 
lub przekazywania dokumentów itp., 

— przepisów bezpieczeństwa regulujących dostęp do czytelni, zawierają
cych wymóg złożenia podpisu w rejestrze wstępu oraz złożenia 
uroczystego oświadczenia o nierozpowszechnianiu informacji pouf
nych, z którymi się zapoznano. 

3.2.4. Powyższe nie wyklucza innych równorzędnych ustaleń uzgodnionych 
między instytucjami. 

3.3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych zasad stosuje się postano
wienia dotyczące sankcji wobec posłów, określone w załączniku VIII do 
Regulaminu Parlamentu, a w odniesieniu do urzędników Parlamentu 
i innych osób zatrudnionych stosowne przepisy art. 86 regulaminu 
pracowniczego ( 1 ) lub art. 49 warunków zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich. 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Komisja i Parlament przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
realizacji postanowień niniejszego załącznika. 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. 
ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracow
ników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające szczególne warunki mające tymcza
sowe zastosowanie do urzędników Komisji.
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W tym celu właściwe służby Komisji i Parlamentu ściśle koordynują 
wdrożenie niniejszego załącznika. Obejmuje to sprawdzanie możliwości 
śledzenia drogi informacji poufnych oraz okresowe wspólne kontrole 
stosowanych zabezpieczeń i norm bezpieczeństwa. 

Parlament zobowiązuje się do dostosowania, gdzie jest to konieczne, 
swoich przepisów wewnętrznych w celu wdrożenia zasad bezpieczeństwa 
odnoszących się do informacji poufnych określonych w niniejszym załącz
niku. 

Parlament zobowiązuje się do przyjęcia najszybciej jak to możliwe przy
szłych zasad bezpieczeństwa i weryfikacji tych zasad w porozumieniu 
z Komisją w celu ustalenia równoważnych norm bezpieczeństwa. Zapewni 
to skuteczność niniejszego załącznikowa w odniesieniu do: 

— technicznych przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących postępo
wania z informacjami poufnymi i ich przechowywania, w tym 
środków bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
bezpieczeństwa pracowników, dokumentów i IT, 

— ustanowienia specjalnie powołanej komisji nadzoru złożonej z odpo
wiednio sprawdzonych posłów w celu postępowania z EUCI opatrzo
nymi klauzulą „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

4.2. Parlament i Komisja dokonają przeglądu niniejszego załącznika i w razie 
potrzeby dostosują go nie później niż w terminie przeglądu, o którym 
mowa w pkt 54 porozumienia ramowego, w świetle wydarzeń dotyczą
cych: 

— przyszłych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa dotyczących Parlamentu 
i Komisji, 

— innych ustaleń lub aktów prawnych istotnych dla przekazywania infor
macji między instytucjami. 

▼B
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ZAŁĄCZNIK III 

Negocjowanie i zawieranie umów międzynarodowych 

Niniejszy załącznik ustala szczegółowe ustalenia w zakresie informowania Parla
mentu o negocjacjach i zawarciu umów międzynarodowych, o których mowa 
w pkt 23, 24 i 25 porozumienia ramowego: 

1. Komisja informuje Parlament o zamiarze zaproponowania rozpoczęcia nego
cjacji w tym samym czasie, w jakim informuje o tym Radę. 

2. Zgodnie z postanowieniami pkt 24 porozumienia ramowego jednocześnie 
z przedłożeniem projektu wytycznych negocjacyjnych w celu ich przyjęcia 
przez Radę Komisja przedstawia je Parlamentowi. 

3. W trakcie negocjacji Komisja należycie uwzględnia uwagi Parlamentu. 

4. Zgodnie z postanowieniami pkt 23 porozumienia ramowego Komisja regu
larnie i szybko informuje Parlament o przebiegu negocjacji aż do momentu 
parafowania umowy, a także wyjaśnia, czy i w jaki sposób uwagi Parlamentu 
zostały uwzględnione w negocjowanych tekstach, a w przypadku ich 
nieuwzględnienia podaje powody takiej sytuacji. 

5. W przypadku umów międzynarodowych, których zawarcie wymaga zgody 
Parlamentu, Komisja przekazuje Parlamentowi w trakcie procesu negocjacji 
wszystkie istotne informacje, które przekazuje również Radzie (lub specjal
nemu komitetowi wyznaczonemu przez Radę). Informacje te obejmują 
projekty zmian do przyjętych wytycznych negocjacyjnych, projekty tekstów 
negocjacyjnych, uzgodnione artykuły, uzgodnioną datę parafowania umowy 
oraz tekst umowy, która ma zostać parafowana. Komisja przekazuje również 
Parlamentowi, podobnie jak Radzie (lub specjalnemu komitetowi wyznaczo
nemu przez Radę) wszelkie istotne dokumenty otrzymane od stron trzecich, 
pod warunkiem uzyskania zgody ich autora. Komisja informuje przedmiotowo 
właściwą komisję parlamentarną postępach w negocjacjach oraz, w szczegól
ności wyjaśnia w jaki sposób uwzględnione zostały uwagi Parlamentu. 

6. W przypadku umów międzynarodowych, których zawarcie nie wymaga zgody 
Parlamentu, Komisja zapewnia natychmiastowe i pełne informowanie Parla
mentu, dostarczając mu informacje obejmujące co najmniej projekt wytycz
nych negocjacyjnych, przyjęte wytyczne negocjacyjne, przebieg dalszych 
negocjacji oraz zakończenie negocjacji. 

7. Zgodnie z postanowieniami pkt 24 porozumienia ramowego Komisja 
w stosownym terminie przekazuje Parlamentowi dokładne informacje, gdy 
umowa międzynarodowa zostaje parafowana, oraz możliwie najwcześniej 
informuje Parlament o zamiarze zaproponowania Radzie jej tymczasowego 
stosowania oraz o jego powodach, chyba że z powodu pilnego trybu Komisja 
nie będzie w stanie tego uczynić. 

8. Komisja informuje jednocześnie i w stosownym czasie Radę i Parlament 
o swoim zamiarze zaproponowania Radzie zawieszenia umowy międzynaro
dowej oraz o powodach takiego kroku. 

9. W przypadku umów międzynarodowych objętych na mocy TFUE procedurą 
zgody Komisja również udziela Parlamentowi pełnych informacji przed przy
jęciem zmian w umowie zatwierdzonych przez Radę, w drodze odstępstwa, 
zgodnie z art. 218 ust. 7 TFUE. 

▼B
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ZAŁĄCZNIK IV 

Kalendarz programu prac Komisji 

Programowi prac Komisji towarzyszy wykaz wniosków legislacyjnych i nielegi
slacyjnych na kolejne lata. Program prac Komisji obejmuje następny rok oraz 
zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące priorytetów Komisji w kolejnych 
latach. Program prac Komisji może zatem stanowić podstawę ustrukturyzowa
nego dialogu z Parlamentem w celu wypracowania wspólnych ustaleń. 

Program prac Komisji zawiera także planowane inicjatywy w zakresie prawa 
miękkiego, wycofywania i upraszczania. 

1. W pierwszym semestrze danego roku członkowie Komisji podejmują stały 
dialog z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi w sprawie wdrożenia 
programu prac Komisji na ten rok oraz w sprawie opracowania przyszłego 
programu prac Komisji. Na podstawie przeprowadzonych rozmów każda 
komisja parlamentarna przedstawia Konferencji Przewodniczących Komisji 
sprawozdanie na temat ich wyników. 

2. Równolegle Konferencja Przewodniczących Komisji organizuje regularną 
wymianę poglądów z wiceprzewodniczącym Komisji ds. stosunków między
instytucjonalnych w celu dokonania oceny stanu wykonania bieżącego 
programu prac Komisji, omówienia kwestii dotyczących przygotowania 
przyszłego programu prac Komisji oraz podsumowania wyników dwustron
nego dialogu prowadzonego między zainteresowanymi komisjami parlamen
tarnymi a właściwymi członkami Komisji. 

3. W czerwcu Konferencja Przewodniczących Komisji przedstawia Konferencji 
Przewodniczących sprawozdanie podsumowujące, które powinno zawierać 
wyniki przeglądu wykonania programu prac Komisji oraz priorytety Parla
mentu do uwzględnienia w przyszłym programie prac Komisji; Parlament 
informuje o nim Komisję. 

4. W oparciu o to sprawozdanie podsumowujące Parlament przyjmuje na 
lipcowej sesji miesięcznej rezolucję określającą jego stanowisko, zawierającą 
w szczególności wnioski oparte na sprawozdaniach dotyczących inicjatyw 
legislacyjnych. 

5. Co roku na pierwszej sesji miesięcznej we wrześniu odbywa się debata na 
temat stanu Unii z udziałem przewodniczącego Komisji, który w swoim 
wystąpieniu podsumowuje bieżący rok oraz nakreśla priorytety na kolejne 
lata. W tym celu przewodniczący Komisji przedstawia jednocześnie Parla
mentowi na piśmie główne założenia przyjęte w czasie opracowywania 
programu prac Komisji na następny rok. 

6. Od początku września właściwe komisje parlamentarne i właściwi człon
kowie Komisji mogą się spotkać w celu przeprowadzenia bardziej szczegó 
łowej wymiany poglądów na temat przyszłych priorytetów w każdym 
obszarze polityki. Spotkania te są podsumowywane na spotkaniu Konferencji 
Przewodniczących Komisji Parlamentarnych z kolegium komisarzy lub na 
spotkaniu Konferencji Przewodniczących z przewodniczącym Komisji. 

7. W październiku Komisja przyjmuje swój program prac na następny rok. 
Następnie przewodniczący Komisji przedstawia ten program prac Parlamen
towi na właściwym szczeblu. 

8. Parlament może przeprowadzić debatę i przyjąć rezolucję na grudniowej sesji 
miesięcznej. 

▼B
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9. Niniejszy kalendarz jest stosowany do każdego regularnego cyklu programo
wania, z wyjątkiem roku wyborów do Parlamentu zbiegającego się z końcem 
kadencji Komisji. 

10. Niniejszy kalendarz stosuje się bez uszczerbku dla jakiegokolwiek przy
szłego porozumienia w sprawie programowania międzyinstytucjonalnego. 

▼B
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II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, 
RADĄ UNII EUROPEJSKIEJ A KOMISJĄ EUROPEJSKĄ W SPRAWIE LEPSZEGO 

STANOWIENIA PRAWA 

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa 

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 295, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Parlament Europejski, Rada i Komisja (zwane dalej „trzema Instytucjami”) zobowiązują się do lojalnej i przejrzystej 
współpracy w trakcie całego cyklu legislacyjnego. W tym kontekście przypominają o równości obu współ
ustawodawców zapisanej w Traktatach. 

(2) Trzy Instytucje są świadome ich wspólnej odpowiedzialności w zakresie stanowienia wysokiej jakości ustawodaw
stwa Unii i zapewnienia, by ustawodawstwo to koncentrowało się na dziedzinach, w których przynosi największą 
wartość dodaną dla europejskich obywateli, było możliwie najbardziej wydajne i skuteczne w realizacji wspólnych 
celów politycznych Unii, było jak najbardziej proste i jasne, unikało nadmiernej regulacji i obciążeń administra
cyjnych dla obywateli, administracji i przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), 
i było zaprojektowane z myślą o ułatwieniu jego transpozycji i stosowania w praktyce, a także by wzmacniało 
konkurencyjność i stabilność gospodarki Unii. 

(3) Trzy Instytucje przypominają o zobowiązaniu Unii do stanowienia prawa tylko wówczas i tylko w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne, zgodnie z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącym zasad pomocni
czości i proporcjonalności. 

(4) Trzy Instytucje przypominają o roli i odpowiedzialności parlamentów narodowych, jak określono w Traktatach, 
Protokole nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej dołączonym do Traktatu o Unii 
Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej oraz w Protokole nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
dołączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

(5) Trzy Instytucje zgadzają się co do tego, że przy ustanawianiu programu prac legislacyjnych należy w pełni 
uwzględnić analizę potencjalnej „europejskiej wartości dodanej” wszelkich proponowanych działań Unii oraz 
ocenę „kosztu braku współdziałania na poziomie europejskim” w przypadku niepodjęcia działań na poziomie 
Unii. 

(6) Trzy Instytucje uważają, że konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanymi podmiotami, ewaluacja ex 
post obowiązującego ustawodawstwa i ocena skutków nowych inicjatyw pomogą osiągnąć cel lepszego stano
wienia prawa. 

(7) Z myślą o ułatwieniu negocjacji w ramach zwykłej procedury ustawodawczej i ulepszeniu stosowania 
art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w niniejszym Porozumieniu ustanawia się zasady, 
zgodnie z którymi Komisja przed przyjęciem aktów delegowanych zgromadzi wszelką niezbędną wiedzę specja
listyczną.
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(8) Trzy Instytucje oświadczają, że cele polegające na uproszczeniu ustawodawstwa Unii oraz zmniejszeniu obciążenia 
regulacyjnego powinny być realizowane z zastrzeżeniem realizacji celów polityki Unii, jak określono w Traktatach, 
oraz z zastrzeżeniem ochrony integralności rynku wewnętrznego. 

(9) Niniejsze Porozumienie uzupełnia następujące porozumienia i deklaracje dotyczące lepszego stanowienia prawa, 
którymi trzy Instytucje pozostają w pełni związane: 

— Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową 
kodyfikacją tekstów prawnych ( 1 ); 

— Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych wytycznych doty
czących jakości prawodawstwa wspólnotowego ( 2 ); 

— Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego 
wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych ( 3 ); 

— Wspólna deklaracja z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania 
procedury współdecyzji ( 4 ); 

— Wspólna deklaracja polityczna z dnia 27 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
dotycząca dokumentów wyjaśniających ( 5 ). 

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

I. WSPÓLNE ZOBOWIĄZANIA I CELE 

1. Trzy Instytucje postanawiają niniejszym dążyć do lepszego stanowienia prawa poprzez szereg inicjatyw i procedur 
określonych w niniejszym Porozumieniu. 

2. Przy wykonywaniu przysługujących im uprawnień i zgodnie z procedurami określonymi w Traktatach, oraz 
przypominając wagę, jaką przywiązują do metody wspólnotowej, trzy Instytucje zgadzają się przestrzegać ogólnych 
zasad prawa Unii, takich jak legitymacja demokratyczna, pomocniczość i proporcjonalność oraz pewność prawa. 
Ponadto zgadzają się promować prostotę, jasność i spójność podczas tworzenia ustawodawstwa Unii oraz jak największą 
przejrzystość procesu legislacyjnego. 

3. Trzy Instytucje zgadzają się, że ustawodawstwo Unii powinno być zrozumiałe i jasne, umożliwiać obywatelom, 
administracjom i przedsiębiorstwom łatwe zrozumienie ich praw i obowiązków, zawierać odpowiednie wymogi doty
czące sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji, unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych oraz być 
łatwe do wdrożenia. 

II. PROGRAMOWANIE 

4. Trzy Instytucje zgadzają się na wzmocnienie rocznego i wieloletniego programowania Unii zgodnie 
z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, który powierza Komisji zadanie podejmowania inicjatyw w zakresie 
rocznego i wieloletniego programowania. 

Programowanie wieloletnie 

5. Aby ułatwić planowanie w dłuższej perspektywie, po mianowaniu nowej Komisji trzy Instytucje będą wymieniać 
poglądy na temat swoich głównych celów i priorytetów politycznych na nową kadencję, a także, w miarę możliwości, 
na temat harmonogramu swoich działań. 

Z inicjatywy Komisji, trzy Instytucje będą w stosownych przypadkach sporządzać wspólne konkluzje, które będą 
podpisywać ich przewodniczący. 

Z inicjatywy Komisji, trzy Instytucje będą przeprowadzać przegląd śródokresowy tych wspólnych konkluzji i w razie 
potrzeby odpowiednio je korygować.
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Programowanie roczne – program prac Komisji i programowanie międzyinstytucjonalne 

6. Zarówno przed przyjęciem, jak i po przyjęciu rocznego programu prac (zwanego dalej „programem prac Komisji”), 
Komisja będzie prowadzić dialog – odpowiednio – z Parlamentem Europejskim i Radą. Dialog ten będzie obejmować 
następujące elementy: 

a) wczesna dwustronna wymiana poglądów na temat inicjatyw na kolejny rok będzie odbywać się zanim złożone 
zostanie pismo przewodniczącego Komisji i jej pierwszego wiceprzewodniczącego określające w sposób odpowiednio 
szczegółowy inicjatywy o największym znaczeniu politycznym na kolejny rok oraz zawierające wskazania co do 
wniosków Komisji przewidzianych do wycofania (zwane dalej „listem intencyjnym”); 

b) po debacie na temat stanu Unii, a przed przyjęciem programu prac Komisji, Parlament Europejski i Rada będą 
prowadzić na podstawie listu intencyjnego wymianę poglądów z Komisją; 

c) wymiana poglądów na temat przyjętego programu prac Komisji będzie odbywać się pomiędzy trzema Instytucjami 
zgodnie z pkt 7. 

Komisja na każdym etapie dialogu będzie należycie brać pod uwagę opinie wyrażone przez Parlament Europejski i Radę, 
w tym ich wnioski o podjęcie inicjatywy. 

7. Po przyjęciu programu prac Komisji i na jego podstawie trzy Instytucje będą wymieniać poglądy na temat inicjatyw 
na kolejny rok i uzgadniać wspólną deklarację w sprawie rocznego programowania międzyinstytucjonalnego (zwaną 
dalej „wspólną deklaracją”), którą muszą podpisać przewodniczący trzech Instytucji. We wspólnej deklaracji będą przed
stawiane ogólne cele i priorytety na kolejny rok oraz wskazywane pozycje o największym znaczeniu politycznym, które, 
z zastrzeżeniem uprawnień powierzonych współustawodawcom w Traktatach, powinny być traktowane priorytetowo 
w ramach procesu legislacyjnego. 

Trzy Instytucje będą regularnie monitorować w ciągu roku realizację wspólnej deklaracji. W tym celu trzy Instytucje 
będą uczestniczyć w debatach poświęconych realizacji wspólnej deklaracji, organizowanych wiosną danego roku na 
forum Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

8. W programie prac Komisji będą ujmowane najważniejsze wnioski dotyczące aktów ustawodawczych i nieustawo
dawczych na kolejny rok, w tym wnioski dotyczące uchylenia, przekształcenia, uproszczenia i wnioski przeznaczone do 
wycofania. W programie prac Komisji, w miarę możliwości, określane będą dla każdej pozycji następujące elementy: 
proponowana podstawa prawna, rodzaj aktu prawnego, orientacyjny harmonogram przyjęcia przez Komisję oraz wszelkie 
inne istotne informacje dotyczące procedury, w tym informacje dotyczące prac w zakresie oceny skutków i ewaluacji. 

9. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy i równowagi instytucjonalnej, w przypadku gdy Komisja zamierza wycofać 
wniosek ustawodawczy, bez względu na to, czy ma on zostać zastąpiony zmienionym wnioskiem, poda ona powody 
takiego wycofania i, w stosownych przypadkach, określi planowane dalsze działania wraz z dokładnym harmono
gramem oraz, przeprowadzi na tej podstawie właściwe konsultacje międzyinstytucjonalne. Komisja weźmie pod należytą 
uwagę stanowiska współustawodawców i ustosunkuje się do nich. 

10. Komisja szybko i dogłębnie rozpatrzy zgłoszone przez Parlament Europejski lub Radę, zgodnie z – odpowiednio 
– art. 225 lub 241 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, żądanie przedłożenia wniosków dotyczących aktów 
Unii. 

Komisja ustosunkuje się do takiego żądania w terminie trzech miesięcy, wskazując dalsze działania, jakie zamierza 
podjąć, w formie właściwego komunikatu. Jeżeli Komisja zdecyduje, by nie przedkładać wniosku, powiadomi zaintere
sowaną Instytucję, w odpowiedzi na takie żądanie, o powodach nieprzedłożenia wniosku oraz – w stosownych 
przypadkach – przedłoży analizę innych możliwych rozwiązań i ustosunkuje się do wszelkich kwestii podniesionych 
przez współustawodawców w związku z analizami dotyczącymi „europejskiej wartości dodanej” i „kosztu braku współ
działania na poziomie europejskim”. 

Na wniosek, Komisja przedstawi swoje stanowisko na forum Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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11. Komisja będzie dokonywać regularnych aktualizacji swego planowania w trakcie roku i podawać powody 
wszelkich opóźnień w przedstawianiu wniosków ujętych w swoim programie prac. Komisja będzie regularnie składać 
sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z wykonania swego programu prac dotyczącego danego roku. 

III. NARZĘDZIA LEPSZEGO STANOWIENIA PRAWA 

Ocena skutków 

12. Trzy Instytucje zgadzają się, że ocena skutków przyczynia się pozytywnie do poprawy jakości ustawodawstwa 
Unii. 

Ocena skutków jest narzędziem wspomagającym trzy Instytucje w podejmowaniu opartych na gruntownej wiedzy 
decyzji, a nie substytutem decyzji politycznych w ramach demokratycznego procesu decyzyjnego. Ocena skutków nie 
może powodować nieuzasadnionych opóźnień w procesie stanowienia prawa lub wpływać na możliwość proponowania 
zmian przez współustawodawców. 

Ocena skutków powinna odnosić się do istnienia, skali i konsekwencji danego problemu oraz do kwestii, czy działanie 
Unii jest konieczne. Powinna ona określać rozwiązania alternatywne oraz, na ile to możliwe, wskazywać na potencjalne 
krótko- i długoterminowe koszty i korzyści, a przy tym oceniać skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
w sposób zintegrowany i wyważony za pomocą analiz jakościowych i ilościowych. Zasady pomocniczości i propor
cjonalności, a także prawa podstawowe powinny być w pełni poszanowane. Ocena skutków powinna odnosić się także, 
na ile to możliwe, do „kosztu braku współdziałania na poziomie europejskim” i do wpływu poszczególnych opcji na 
konkurencyjność i obciążenia administracyjne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na MŚP (zgodnie z zasadą „najpierw 
myśl na małą skalę”), aspekty cyfrowe i oddziaływanie terytorialne. Ocena skutków powinna opierać się na dokładnych, 
obiektywnych i pełnych informacjach i być proporcjonalna, jeśli chodzi o jej zakres i punkt ciężkości. 

13. Komisja będzie dokonywać oceny skutków w odniesieniu do swoich inicjatyw ustawodawczych i nieustawodaw
czych, aktów delegowanych i środków wykonawczych, w przypadku których spodziewane są znaczące skutki gospo
darcze, środowiskowe lub społeczne. Inicjatywom zawartym w programie prac Komisji lub we wspólnej deklaracji 
będzie co do zasady towarzyszyć ocena skutków. 

W ramach procesu dokonywania oceny skutków Komisja będzie przeprowadzać jak najszersze konsultacje. Działająca 
przy Komisji Rada ds. Kontroli Regulacyjnej będzie przeprowadzać obiektywne kontrole jakości ocen skutków. Osta
teczne wyniki ocen skutków będą udostępniane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i parlamentom narodowym oraz 
podawane do wiadomości publicznej w momencie przyjęcia inicjatywy Komisji wraz z opinią lub opiniami Rady 
ds. Kontroli Regulacyjnej. 

14. Przy rozpatrywaniu wniosków ustawodawczych Komisji, Parlament Europejski i Rada będą w pełni brać pod 
uwagę ocenę skutków sporządzoną przez Komisję. W związku z tym ocena skutków musi być prezentowana w taki 
sposób, by ułatwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie rozważenie wyborów dokonanych przez Komisję. 

15. Parlament Europejski i Rada, jeżeli uznają to za stosowne i konieczne dla procesu legislacyjnego, będą doko
nywać oceny skutków w związku z proponowanymi przez siebie istotnymi zmianami wniosku Komisji. Ogólną zasadą 
będzie przyjmowanie przez Parlament Europejski i Radę oceny skutków sporządzonej przez Komisję jako punktu 
wyjściowego do dalszych prac. Określenie tego, co stanowi „istotną” zmianę powinno pozostawać w gestii każdej 
z Instytucji. 

16. Komisja może – z własnej inicjatywy lub wezwana przez Parlament Europejski lub Radę – uzupełnić własną 
ocenę skutków lub podjąć inne działania analityczne, które uważa za konieczne. Komisja weźmie przy tym pod uwagę 
wszelkie dostępne informacje, stan zaawansowania procesu legislacyjnego i konieczność unikania w tym procesie 
nieuzasadnionych opóźnień. Współustawodawcy w pełni uwzględnią wszelkie dodatkowe elementy przekazane przez 
Komisję w tym kontekście. 

17. Każda z trzech Instytucji sama odpowiada za ustalenie, w jaki sposób zorganizować własne prace w zakresie 
oceny skutków, w tym wewnętrzne zasoby organizacyjne i kontrolę jakości. Trzy Instytucje będą prowadzić regularną 
współpracę w drodze wymiany informacji o najlepszych praktykach i metodach dotyczących oceny skutków, co 
umożliwi każdej Instytucji dalsze udoskonalanie własnych metod i procedur, a także pozytywnie wpłynie na spójność 
całości prac w zakresie oceny skutków. 

18. Pierwotna ocena skutków sporządzona przez Komisję i wszelkie dodatkowe prace w zakresie oceny skutków 
prowadzone w ramach procesu legislacyjnego przez Instytucje będą podawane do wiadomości publicznej przed końcem 
procesu legislacyjnego, zaś łącznie mogą służyć za podstawę ewaluacji.
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Konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanymi podmiotami oraz informacje zwrotne 

19. Konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanymi podmiotami są integralnym elementem opartego na 
gruntownej wiedzy procesu decyzyjnego i są nieodzowne dla udoskonalenia jakości procesu stanowienia prawa. 
Z zastrzeżeniem szczególnych ustaleń mających zastosowanie do wniosków Komisji przedkładanych na mocy 
art. 155 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja, zanim przyjmie wniosek, przeprowadzi 
w sposób jawny i przejrzysty konsultacje społeczne, zapewniając, by tryb i terminy tych konsultacji społecznych 
umożliwiły udział w nich jak najszerszemu gronu. Komisja będzie w szczególności zachęcała do bezpośredniego udziału 
w konsultacjach MŚP oraz innych adresatów inicjatywy. Konsultacje odbywać się będą między innymi w formie 
publicznej przez internet. Wyniki konsultacji społecznych i konsultacji z zainteresowanymi podmiotami przekazuje 
się niezwłocznie obydwu współustawodawcom i podaje do wiadomości publicznej. 

Ewaluacja ex post obowiązującego ustawodawstwa 

20. Trzy Instytucje potwierdzają, jak ważna jest możliwie największa spójność i konsekwencja w organizacji prac 
związanych z ewaluacją skuteczności ustawodawstwa Unii, w tym związanych z nią konsultacji społecznych i konsul
tacji z zainteresowanymi podmiotami. 

21. Komisja będzie informować Parlament Europejski i Radę o swoich wieloletnich planach dotyczących ewaluacji 
obowiązującego ustawodawstwa i uwzględniać w tych planach, w najszerszym możliwym zakresie, żądania tych 
Instytucji o dogłębną ewaluację konkretnych obszarów polityki lub aktów prawnych. 

Plany dotyczące ewaluacji dokonywanej przez Komisję będą uwzględniać terminy składania sprawozdań i dokonywania 
przeglądów określone w ustawodawstwie Unii. 

22. W odniesieniu do cyklu legislacyjnego, ewaluacja obowiązującego ustawodawstwa i polityk, biorąca pod uwagę 
skuteczność, efektywność, odpowiedniość, spójność i wartość dodaną powinna służyć jako podstawa dla oceny skutków 
różnych opcji dalszego działania. W celu wsparcia tych procesów trzy Instytucje zgadzają się na ustanowienie w usta
wodawstwie, w stosownych przypadkach, wymogów dotyczących sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji, przy 
czym powinny unikać one nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkow
skich. W stosownych przypadkach wymogi takie mogą obejmować wymierne wskaźniki służące jako podstawa do 
gromadzenia danych dotyczących rzeczywistych skutków ustawodawstwa. 

23. Trzy Instytucje zgadzają się, by systematycznie rozważać zasadność stosowania klauzul przeglądowych w ustawo
dawstwie i uwzględniać czas konieczny na ich wdrożenie oraz na zebranie danych dotyczących wyników i skutków. 

Trzy Instytucje rozważą, czy zasadne jest ograniczenie stosowania niektórych przepisów do określonego okresu (tzw. 
„klauzula wygaśnięcia”). 

24. Trzy Instytucje informują się nawzajem w odpowiednim czasie przed przyjęciem lub zmianą swoich wytycznych 
dotyczących narzędzi lepszego stanowienia prawa (konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanymi podmiotami, 
ocena skutków i ewaluacja ex post). 

IV. INSTRUMENTY PRAWNE 

25. Komisja, w odniesieniu do każdego wniosku, udziela Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyjaśnienia 
i uzasadnia wobec nich swój wybór podstawy prawnej oraz rodzaju aktu prawnego w uzasadnieniu dołączanym do 
wniosku. Komisja powinna w należyty sposób uwzględnić różnicę między rozporządzeniami i dyrektywami co do ich 
charakteru i skutków. 

Komisja wykazuje również w uzasadnieniu zasadność zaproponowanych środków w świetle zasad pomocniczości 
i proporcjonalności oraz zgodność tych środków z prawami podstawowymi. Komisja zdaje ponadto relację z zakresu 
i wyników wszelkich przeprowadzonych przez siebie konsultacji społecznych i konsultacji z zainteresowanymi 
podmiotami, oceny skutków i ewaluacji ex post obowiązującego ustawodawstwa. 

Jeżeli przewiduje się zmianę podstawy prawnej powodującą zastąpienie zwykłej procedury ustawodawczej przez specjalną 
procedurę ustawodawczą lub procedurę nieustawodawczą, trzy Instytucje przeprowadzą wymianę poglądów na ten temat. 

Trzy Instytucje są zgodne co do tego, że wybór podstawy prawnej jest decyzją o charakterze prawnym, która musi mieć 
obiektywne podstawy podlegające kontroli sądowej. 

Komisja w dalszym ciągu odgrywa w pełni swą instytucjonalną rolę polegającą na czuwaniu nad przestrzeganiem 
Traktatów i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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V. AKTY DELEGOWANE I WYKONAWCZE 

26. Trzy Instytucje zwracają uwagę na ważną rolę, jaką pełnią w prawie Unii akty delegowane i wykonawcze. Jeżeli 
korzysta się z nich w sposób efektywny, przejrzysty i w uzasadnionych przypadkach, są one nieodłącznym narzędziem 
lepszego stanowienia prawa, przyczyniając się do stanowienia prostych, dostosowanych do aktualnych warunków prze
pisów oraz ich skutecznego i szybkiego wdrożenia. To ustawodawca jest właściwy do decydowania, czy i w jakim 
zakresie można skorzystać z aktów delegowanych lub wykonawczych, z zastrzeżeniem postanowień Traktatów. 

27. Trzy Instytucje uznają potrzebę dostosowania całości obowiązującego ustawodawstwa do ram prawnych wprowa
dzonych Traktatem z Lizbony, a w szczególności potrzebę bezzwłocznego dostosowania wszystkich aktów podstawo
wych, które w dalszym ciągu odsyłają do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Komisja wystąpi z wnioskiem 
o dostosowanie tych aktów do końca 2016 r. 

28. Trzy Instytucje uzgodniły brzmienie znajdującego się w załączeniu Wspólnego porozumienia w sprawie aktów 
delegowanych oraz właściwych standardowych klauzul (zwanego dalej „Wspólnym porozumieniem”). Zgodnie ze 
Wspólnym porozumieniem oraz w celu zwiększenia przejrzystości i rozszerzenia konsultacji, Komisja zobowiązuje 
się do gromadzenia, przed przyjęciem aktów delegowanych, wszelkiej niezbędnej wiedzy specjalistycznej, w tym poprzez 
konsultacje z ekspertami z państw członkowskich i w ramach konsultacji społecznych. 

Ponadto, jeżeli na wczesnym etapie przygotowywania projektów aktów wykonawczych potrzebna będzie szersza wiedza 
specjalistyczna, Komisja będzie, w stosownych przypadkach, korzystać z pomocy grup ekspertów, przeprowadzać 
konsultacje z wybranymi zainteresowanymi podmiotami i konsultacje społeczne. 

Aby zapewnić równy dostęp do wszystkich informacji, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszystkie dokumenty 
w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich. Eksperci z Parlamentu Europejskiego i Rady muszą mieć 
zapewnioną możliwość systematycznego udziału w poświęconych przygotowywaniu aktów delegowanych posiedzeniach 
grup ekspertów z Komisji, na które zapraszani są eksperci z państw członkowskich. 

Komisja może zostać zaproszona na posiedzenia Parlamentu Europejskiego lub Rady, aby wziąć udział w dalszej 
wymianie poglądów na temat przygotowania aktów delegowanych. 

Po wejściu w życie niniejszego Porozumienia trzy Instytucje bez zbędnej zwłoki podejmą negocjacje mające na celu 
uzupełnienie Wspólnego porozumienia o niewiążące kryteria stosowania art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

29. Trzy Instytucje zobowiązują się do ustanowienia, nie później niż do końca 2017 r. i w bliskiej współpracy, 
wspólnego funkcjonalnego rejestru aktów delegowanych, przedstawiającego informacje w sposób uporządkowany i przy
jazny użytkownikom w celu zwiększenia przejrzystości, ułatwienia planowania i umożliwienia śledzenia cyklu życia aktu 
delegowanego na wszystkich jego etapach. 

30. W odniesieniu do wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, trzy Instytucje zgadzają się 
powstrzymać od wprowadzania w ustawodawstwie Unii wymogów proceduralnych, które zmieniałyby tryb kontroli 
przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 1 ). Komitety wypełniające swe 
zadania w ramach procedury ustanowionej na podstawie tego rozporządzenia nie powinny być wzywane w tym 
charakterze do pełnienia innych funkcji. 

31. Co najmniej dwa oddzielne uprawnienia do wydawania aktów nieustawodawczych zawarte w jednym akcie 
ustawodawczym mogą być wykonywane łącznie, pod warunkiem że Komisja przedstawi obiektywne uzasadnienie oparte 
na rzeczowym powiązaniu dwóch uprawnień lub większej ich liczby w jednym akcie ustawodawczym, o ile sam ten akt 
nie stanowi inaczej. Celem konsultacji prowadzonych w ramach przygotowania aktów delegowanych jest również 
określenie, które uprawnienia można uznać za powiązane ze sobą rzeczowo. W takich przypadkach sprzeciw zgłoszony 
przez Parlament Europejski lub Radę będzie wyraźnie wskazywać, którego konkretnego uprawnienia dotyczy. 

VI. PRZEJRZYSTOŚĆ I KOORDYNACJA PROCESU LEGISLACYJNEGO 

32. Trzy Instytucje uznają, że zwykła procedura ustawodawcza rozwinęła się na podstawie regularnych kontaktów na 
wszystkich etapach procedury. Podtrzymują swoje zobowiązanie do dalszego usprawnienia prac w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, przejrzystości, odpowiedzialności i skuteczności.
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Trzy Instytucje zgadzają się w szczególności, że Parlament Europejski i Rada, jako współustawodawcy, są równe 
w wykonywaniu swoich uprawnień. Komisja pełni rolę strony wspomagającej, traktując oba organy władzy ustawodaw
czej na równi, przy pełnym poszanowaniu ról przypisanych na mocy Traktatów trzem Instytucjom. 

33. Trzy Instytucje będą regularnie informować się przez cały okres trwania procesu legislacyjnego o swoich pracach 
i o trwających między nimi negocjacjach, a także przekazywać sobie wszelkie ewentualne informacje zwrotne od 
zainteresowanych podmiotów, za pośrednictwem odpowiednich procedur, w tym dialogu między nimi. 

34. Parlament Europejski i Rada, działając w charakterze współustawodawców, są zgodne co do znaczenia utrzy
mania bliskich kontaktów jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji międzyinstytucjonalnych, tak aby osiągnąć lepsze 
wzajemne zrozumienie stanowiska drugiej strony. W tym celu, w ramach procesu legislacyjnego, będą ułatwiać 
wzajemną wymianę poglądów i informacji, w tym poprzez zapraszanie przedstawicieli innych instytucji do udziału 
w regularnych nieformalnych wymianach poglądów. 

35. Parlament Europejski i Rada będą w interesie efektywności zapewniać lepszą synchronizację rozpatrywania przez 
siebie wniosków ustawodawczych. W szczególności, Parlament Europejski i Rada będą porównywać orientacyjne 
harmonogramy zakończenia kolejnych etapów prowadzących do ostatecznego przyjęcia poszczególnych wniosków usta
wodawczych. 

36. W stosownych przypadkach trzy Instytucje mogą uzgodnić koordynację działań na rzecz przyspieszenia procesu 
legislacyjnego, przy jednoczesnym zapewnieniu, że prerogatywy współustawodawców będą szanowane, a jakość prze
pisów zostanie zachowana. 

37. Trzy Instytucje są zgodne co do tego, że informowanie parlamentów narodowych musi umożliwiać tym parla
mentom wykonywanie w pełni ich prerogatyw na mocy Traktatów. 

38. Trzy Instytucje będą zapewniać przejrzystość procedur ustawodawczych, na podstawie stosownego ustawodaw
stwa i orzecznictwa, w tym dzięki odpowiedniemu prowadzeniu negocjacji trójstronnych. 

Trzy Instytucje udoskonalą informowanie opinii publicznej w trakcie całego cyklu legislacyjnego, a w szczególności, po 
osiągnięciu porozumienia, będą wspólnie ogłaszać pomyślny wynik procesu legislacyjnego w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, mianowicie na wspólnych konferencjach prasowych lub innymi kanałami, które uznają za stosowne. 

39. Aby ułatwić śledzenie poszczególnych etapów procesu legislacyjnego, trzy Instytucje zobowiązują się do określenia 
– do dnia 31 grudnia 2016 r. – sposobów dalszego rozwijania platform i narzędzi w tym zakresie, w celu ustano
wienia specjalnej wspólnej bazy danych na temat stanu prac nad dossier ustawodawczymi. 

40. Trzy Instytucje uznają znaczenie zapewnienia każdej Instytucji możliwości korzystania ze swoich praw i wyko
nywania swoich zadań na mocy Traktatów zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odnie
sieniu do negocjacji i zawierania umów międzynarodowych. 

Trzy Instytucje zobowiązują się do odbycia spotkania w ciągu sześciu miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
Porozumienia w celu wynegocjowania doskonalszych praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i wymiany infor
macji w ramach Traktatów, zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

VII. WDROŻENIE I STOSOWANIE USTAWODAWSTWA UNII 

41. Trzy Instytucje są zgodne co do znaczenia bardziej ustrukturyzowanej współpracy między nimi w celu oceny 
stosowania i skuteczności prawa Unii z myślą o jego ulepszeniu za pomocą przyszłego ustawodawstwa. 

42. Trzy Instytucje podkreślają potrzebę szybkiego i prawidłowego stosowania ustawodawstwa Unii w państwach 
członkowskich. Termin transpozycji dyrektyw będzie możliwie najkrótszy i zasadniczo nie będzie przekraczać dwóch lat. 

43. Trzy Instytucje wzywają państwa członkowskie, by przyjmując środki służące transpozycji lub wdrożeniu usta
wodawstwa Unii lub środki zapewniające wykonanie budżetu Unii, przekazywały do wiadomości publicznej jasne 
informacje na temat tych środków. Jeżeli w ramach transpozycji dyrektyw do prawa krajowego państwa członkowskie 
zdecydują się dodać elementy, które nie pozostają w żadnym związku ze wspomnianym ustawodawstwem Unii, takie 
dodane elementy należy wskazać wprost w akcie transponującym (lub aktach transponujących) lub też w powiązanych 
dokumentach.
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44. Trzy Instytucje wzywają państwa członkowskie, aby współpracowały z Komisją w pozyskiwaniu informacji 
i danych potrzebnych do monitorowania i oceny wdrażania prawa Unii. Trzy Instytucje przypominają i podkreślają 
znaczenie Wspólnej deklaracji politycznej z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotyczącej 
dokumentów wyjaśniających ( 1 ) oraz Wspólnej deklaracji politycznej z dnia 27 października 2011 r. Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji dotyczącej dokumentów wyjaśniających, dotyczących dokumentów wyjaśniających towa
rzyszących powiadomieniu o środkach transpozycji. 

45. Komisja będzie w dalszym ciągu składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie dotyczące 
stosowania ustawodawstwa Unii. Sprawozdanie Komisji zawiera, w stosownych przypadkach, odniesienia do informacji, 
o których mowa w pkt 43. Komisja może udzielić dalszych informacji na temat stanu wdrażania danego aktu prawnego. 

VIII. UPROSZCZENIE 

46. Trzy Instytucje potwierdzają swoje zobowiązanie do częstszego korzystania z techniki legislacyjnej zwanej prze
kształceniem w celu modyfikacji obowiązującego ustawodawstwa, z pełnym poszanowaniem Porozumienia między
instytucjonalnego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki prze
kształcania aktów prawnych. Jeżeli przekształcenie nie jest techniką właściwą, Komisja przedstawi wniosek zgodnie 
z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 20 grudnia 1994 r. - Szybsza metoda pracy nad urzędową kody
fikacją tekstów prawnych, jak najszybciej po przyjęciu aktu zmieniającego. Jeżeli Komisja nie przedłoży takiego wniosku, 
poda uzasadnienie takiej decyzji. 

47. Trzy Instytucje zobowiązują się do propagowania najbardziej skutecznych instrumentów regulacyjnych, takich jak 
harmonizacja i wzajemne uznawanie, tak aby uniknąć nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych oraz aby 
osiągnąć cele Traktatów. 

48. Trzy Instytucje uzgadniają, że będą współpracować w celu uaktualnienia i uproszczenia ustawodawstwa oraz 
w celu uniknięcia nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych dla obywateli, administracji i przedsiębiorstw, 
w tym MŚP, przy jednoczesnym zapewnieniu, że cele ustawodawstwa są spełnione. W tym kontekście trzy Instytucje 
zgadzają się na wymianę poglądów w tej kwestii przed zakończeniem prac nad programem prac Komisji. 

W ramach wkładu do swojego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), Komisja zobowiązuje się do 
przedstawiania co roku podsumowania wyników działań Unii na rzecz uproszczenia ustawodawstwa oraz unikania 
nadmiernej regulacji i zmniejszania obciążeń administracyjnych, zawierającego również wnioski z corocznego badania 
obciążenia. 

W oparciu o przeprowadzone przez Instytucje prace w zakresie oceny skutków i ewaluacji oraz o informacje otrzy
mane od państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów, biorąc pod uwagę koszty i korzyści wynikające 
z regulacji na poziomie Unii, Komisja będzie w miarę możliwości, określała ilościowo potencjał ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych lub zakres oszczędności związany z poszczególnymi wnioskami lub aktami prawnymi. 

Komisja oceni również możliwość wyznaczenia, w ramach REFIT, celów dotyczących ograniczenia obciążeń w poszcze
gólnych sektorach. 

IX. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE POROZUMIENIA 

49. Trzy Instytucje podejmą niezbędne kroki w celu zapewnienia środków i zasobów potrzebnych im do właściwego 
wdrożenia niniejszego Porozumienia. 

50. Trzy Instytucje będą wspólnie i regularnie monitorować wdrażanie niniejszego Porozumienia, zarówno na 
szczeblu politycznym poprzez coroczne dyskusje, jak i na szczeblu technicznym na forum grupy ds. koordynacji 
międzyinstytucjonalnej. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

51. Niniejsze Porozumienie zastępuje Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 16 grudnia 2003 r. ( 2 ) i Międzyinstytucjonalne wspólne podejście do oceny skutków z listopada 2005 r. ( 3 ) 

Załącznik do niniejszego Porozumienia zastępuje Wspólne porozumienie w sprawie aktów delegowanych z 2011 r. 

52. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г. 
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016. 
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016. 
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016. 
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016. 
Strasbourg, 13. aprill 2016 
Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016. 
Done at Strasbourg, 13 April 2016. 
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016. 
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016. 
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016. 
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016. 

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī. 
Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d. 
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én. 
Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016. 
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016. 
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r. 
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016. 
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016. 
V Štrasburgu 13. apríla 2016. 
V Strasbourgu, 13. aprila 2016. 
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016. 
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016. 

За Европейския парламент 
Por el Parlamento Europeo 
Za Evropský parlament 
For Europa-Parlamentet 
Im Namen des Europäischen Parlaments 
Euroopa Parlamendi nimel 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
For the European Parliament 
Pour le Parlement européen 
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 
Za Europski parlament 
Per il Parlamento europeo 
Eiroparlamenta vārdā 
Europos Parlamento vardu 
Az Európai Parlament részéről 
Għall-Parlament Ewropew 
Voor het Europees Parlement 
W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Pelo Parlamento Europeu 
Pentru Parlamentul European 
Za Európsky parlament 
Za Evropski parlament 
Euroopan parlamentin puolesta 
På Europaparlamentets vägnar 

За Съвета 
Por el Consejo 
Za Radu 
På Rådets vegne 
Im Namen des Rates 
Nõukogu nimel 
Για το Συμβούλιο 
For the Council 
Pour le Conseil 
Thar ceann Comhairle 
Za Vijeće 
Per il Consiglio 
Padomes vārdā 
Tarybos vardu 
A Tanács részéről 
Għall-Kunsill 
Voor de Raad 
W imieniu Rady 
Pelo Conselho 
Pentru Consiliu 
Za Radu 
Za Svet 
Neuvoston puolesta 
På rådets vägnar 

За Комисията 
Por la Comisión 
Za Komisi 
På Kommissionens vegne 
Im Namen der Kommission 
Komisjoni nimel 
Για την Επιτροπή 
For the Commission 
Pour la Commission 
Thar ceann an Choimisiúin 
Za Komisiju 
Per la Commissione 
Komisijas vārdā 
Komisijos vardu 
A Bizottság részéről 
Għall-Kummissjoni 
Voor de Commissie 
W imieniu Komisji 
Pela Comissão 
Pentru Comisie 
Za Komisiu 
Za Komisijo 
Komission puolesta 
På kommissionens vägnar 

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/ 
O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/ 

Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/ 
Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande 

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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ZAŁĄCZNIK 

Wspólne porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie aktów delegowanych 

I. Zakres i zasady ogólne 

1. Niniejsze Wspólne porozumienie opiera się na Wspólnym porozumieniu w sprawie aktów delegowanych z 2011 r. 
i zastępuje to porozumienie, usprawniając praktykę wypracowaną następnie przez Parlament Europejski i Radę. 
Określa ono praktyczne ustalenia oraz uzgodnione wyjaśnienia i preferencje mające zastosowanie do przekazywania 
uprawnień ustawodawczych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Artykuł ten 
wymaga, aby każdy akt ustawodawczy przekazujący uprawnienia (zwany dalej „aktem podstawowym”) wyraźnie 
określał cel, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. 

2. Wykonując przysługujące im uprawnienia i stosując się do procedur określonych w TFUE, Parlament Europejski, 
Rada i Komisja (zwane dalej „trzema Instytucjami”) współpracują ze sobą podczas całej procedury w celu spraw
nego wykonywania przekazanych uprawnień oraz ich skutecznej kontroli przez Parlament Europejski i Radę. 
W tym celu należy utrzymywać odpowiednie kontakty na szczeblu administracyjnym. 

3. Przedstawiając wniosek dotyczący przekazania uprawnień na mocy art. 290 TFUE lub dokonując takiego przeka
zania, Instytucje, które są właściwe w przypadku procedury przyjęcia danego aktu podstawowego, zobowiązują się 
do stosowania w możliwie najszerszym zakresie standardowych klauzul zawartych w dodatku do niniejszego 
Wspólnego porozumienia. 

II. Konsultacje przy przygotowywaniu i sporządzaniu aktów delegowanych 

4. Podczas przygotowywania projektów aktów delegowanych Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi 
przez każde państwo członkowskie. Eksperci z państw członkowskich są konsultowani w odpowiednim czasie 
w sprawie każdego projektu aktu delegowanego przygotowywanego przez służby Komisji (*). Projekty aktów 
delegowanych są przekazywane ekspertom z państw członkowskich. Konsultacje odbywają się na forum istnieją
cych grup ekspertów lub w drodze spotkań ad hoc z ekspertami z państw członkowskich, na które Komisja rozsyła 
zaproszenia za pośrednictwem stałych przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich. Decyzję o wyborze 
ekspertów biorących udział w konsultacjach podejmują państwa członkowskie. Eksperci z państw członkowskich 
otrzymują projekty aktów delegowanych, projekty porządku obrad i wszelkie inne stosowne dokumenty z odpo
wiednim wyprzedzeniem umożliwiającym im przygotowanie się. 

5. Na koniec każdego spotkania z ekspertami z państw członkowskich albo w toku działań następczych po takim 
spotkaniu, służby Komisji formułują wnioski, do jakich doszły w wyniku dyskusji, w tym dotyczące sposobu 
uwzględnienia poglądów ekspertów i działań, jakie zamierzają podjąć. Wnioski te zostaną zapisane w protokole 
z posiedzenia. 

6. W ramach przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych mogą również odbywać się konsultacje z zain
teresowanymi podmiotami. 

7. W przypadku merytorycznej zmiany projektu aktu delegowanego, Komisja umożliwia ekspertom z państw człon
kowskich zajęcie stanowiska w sprawie takiej zmienionej wersji projektu aktu delegowanego, w stosownych 
przypadkach w formie pisemnej. 

8. W uzasadnieniu towarzyszącemu aktowi delegowanego zamieszcza się skrócony opis procesu konsultacji. 

9. Komisja regularnie udostępnia orientacyjne wykazy planowanych aktów delegowanych.
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(*) Specyfika procedury opracowywania regulacyjnych standardów technicznych (RST) opisanej w rozporządzeniach dotyczących Euro
pejskich Urzędów Nadzoru (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchy
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Porozumieniu.
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10. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja zapewnia terminowe i jednoczesne przekazywanie wszel
kich dokumentów, w tym projektów aktów, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w tym samym czasie co 
ekspertom z państw członkowskich. 

11. W przypadkach gdy uznają to za konieczne, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada mogą wysyłać ekspertów na 
posiedzenia grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych, na które zaproszeni są 
eksperci państw członkowskich. W tym celu Parlament Europejski i Rada otrzymują harmonogram posiedzeń 
planowanych w kolejnych miesiącach i zaproszenia na wszystkie posiedzenia ekspertów. 

12. Trzy Instytucje przekazują sobie adresy swoich funkcyjnych skrzynek poczty elektronicznej, które mają być używane 
do przekazywania i otrzymywania wszelkich dokumentów związanych z aktami delegowanymi. Do tego celu 
wykorzystywany jest – z chwilą gdy zostanie ustanowiony – rejestr, o którym mowa w pkt 29 niniejszego 
Porozumienia. 

III. Ustalenia dotyczące przekazywania dokumentów i obliczania terminów 

13. Komisja przekazuje oficjalnie akty delegowane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w drodze odpowiedniej 
procedury. Dokumenty niejawne są przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi opra
cowanymi przez każdą Instytucję w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji. 

14. W celu zapewnienia, aby Parlament Europejski i Rada mogły wykonywać uprawnienia przewidziane w art. 290 
TFUE przed upływem terminów określonych w każdym akcie podstawowym, Komisja nie przekazuje żadnych 
aktów delegowanych w następujących okresach: 

— od dnia 22 grudnia do dnia 6 stycznia; 

— od dnia 15 lipca do dnia 20 sierpnia. 

Okresy te mają zastosowanie tylko wówczas, gdy termin do wyrażenia sprzeciwu opiera się na postanowieniach 
pkt 18. 

Okresy te nie mają zastosowania w odniesieniu do aktów delegowanych przyjmowanych w trybie pilnym okre 
ślonym w części VI niniejszego Wspólnego porozumienia. W przypadku aktu delegowanego przyjętego w trybie 
pilnym podczas jednego z okresów określonych w akapicie pierwszym, bieg przewidzianego w akcie podsta
wowym terminu na wyrażenie sprzeciwu rozpoczyna się dopiero z końcem danego okresu. 

Do października w roku poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego trzy Instytucje uzgodnią zasady 
dotyczące przekazywania aktów delegowanych podczas przerwy w pracach związanej z tymi wyborami. 

15. Termin do wyrażenia sprzeciwu rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Parlament Europejski i Radę aktu 
delegowanego we wszystkich językach urzędowych. 

IV. Czas obowiązywania przekazanych uprawnień 

16. Akt podstawowy może upoważniać Komisję do przyjęcia aktów delegowanych na czas nieokreślony lub na czas 
określony. 

17. Jeżeli przewidziano czas określony, akt podstawowy powinien co do zasady stanowić, że przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone o takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem każdego takiego okresu. Posta
nowienia niniejszego punktu nie wpływają na prawo Parlamentu Europejskiego lub Rady do odwołania przekaza
nych uprawnień. 

V. Termin do wyrażenia sprzeciwu przez Parlament Europejski i Radę 

18. Z zastrzeżeniem trybu pilnego, termin do wyrażenia sprzeciwu ustalany indywidualnie w każdym akcie podsta
wowym nie powinien być co do zasady krótszy niż dwa miesiące, z możliwością przedłużenia go o dwa miesiące 
przez każdą z Instytucji (Parlament Europejski lub Radę) z ich własnej inicjatywy.
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19. Akt delegowany może jednak zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrazić sprzeciwu. 

VI. Tryb pilny 

20. Tryb pilny powinien być zastrzeżony dla wyjątkowych przypadków, takich jak sprawy dotyczące ochrony i bezpie
czeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub stosunków zewnętrznych, w tym kryzysów humanitarnych. 
Parlament Europejski i Rada powinny uzasadnić w akcie podstawowym zastosowanie trybu pilnego. Akt podsta
wowy powinien określać przypadki, w których ma być stosowany tryb pilny. 

21. Komisja zobowiązuje się do pełnego informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o możliwości przyjęcia aktu 
delegowanego w trybie pilnym. Gdy tylko służby Komisji przewidują taką możliwość, uprzedzają o tym niefor
malnie sekretariaty Parlamentu Europejskiego i Rady za pomocą funkcyjnych skrzynek pocztowych, o których 
mowa w pkt 12. 

22. Akt delegowany przyjęty w trybie pilnym wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuje, dopóki nie zostanie 
wyrażony sprzeciw w terminie określonym w akcie podstawowym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez 
Parlament Europejski lub Radę, Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu przez Parlament Europejski lub 
Radę o decyzji o sprzeciwie. 

23. Przekazując Parlamentowi Europejskiemu i Radzie akt delegowany przyjęty w trybie pilnym, Komisja podaje 
powody zastosowania takiego trybu. 

VII. Publikacja w Dzienniku Urzędowym 

24. Akty delegowane są publikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dopiero po upływie terminu do 
wyrażenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 19. Akty delegowane przyjęte w trybie 
pilnym są publikowanie niezwłocznie. 

25. Nie naruszając art. 297 TFUE, decyzje Parlamentu Europejskiego lub Rady o odwołaniu przekazanych uprawnień, 
o sprzeciwie wobec aktu delegowanego przyjętego w trybie pilnym lub o sprzeciwie wobec automatycznego 
przedłużenia przekazania uprawnień są również publikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 
Decyzja o odwołaniu wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

26. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej także decyzje uchylające akty delegowane przyjęte 
w trybie pilnym. 

VIII. Wzajemna wymiana informacji, w szczególności w przypadku odwołania przekazanych uprawnień 

27. Wykonując swoje uprawnienia w zakresie stosowania warunków określonych w akcie podstawowym, Parlament 
Europejski i Rada informują o tym siebie nawzajem i Komisję. 

28. W przypadku wszczęcia przez Parlament Europejski lub Radę procedury, która może prowadzić do odwołania 
przekazania uprawnień, Instytucja ta informuje o tym dwie pozostałe Instytucje co najmniej miesiąc przed 
podjęciem decyzji o odwołaniu.
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Dodatek 

Klauzule standardowe 

Motyw: 

W celu … [cel] należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w odniesieniu do … [treść i zakres]. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego 
i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup 
eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. 

Artykuł(y), w którym(ch) zostają przekazane uprawnienia 

Komisja [przyjmuje akty delegowane dotyczące/jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących] … [treść 
i zakres] zgodnie z art. [A]. 

W przypadku, gdy zastosowanie ma tryb pilny, dodać należy następujący dodatkowy ustęp: 

W przypadku gdy w odniesieniu do … [treść i zakres], jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów 
delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. [B]. 

Artykuł [A] 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym 
artykule. 

[czas obowiązywania] 

Wariant 1: 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. …, powierza się Komisji na czas nieokreś
lony od dnia … [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub każda inna data ustalona przez współustawo
dawców]. 

Wariant 2: 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. …, powierza się Komisji na okres … lat od 
dnia … [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub każda inna data ustalona przez współustawodawców]. 
Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 
okresu … lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

Wariant 3: 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. …, powierza się Komisji na okres … lat od 
dnia … [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub każda inna data ustalona przez współustawodawców]. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. …, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązują
cych aktów delegowanych. 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stano
wienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

PL 12.5.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 123/13
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5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. … wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, 
że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

W przypadku, gdy zastosowanie ma tryb pilny, dodać należy następujący dodatkowy artykuł: 

Artykuł [B] 

Tryb pilny 

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
podaje się powody zastosowania trybu pilnego. 

2. Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. [A] ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament 
Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

PL L 123/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.5.2016
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II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I KOMISJI Z OKAZJI PRZYJĘCIA 
POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO W SPRAWIE LEPSZEGO STANOWIENIA 

PRAWA Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. 

Parlament Europejski i Komisja są zdania, że przedmiotowe Porozumienie (1) odzwierciedla równowagę między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją oraz przysługujące tym instytucjom kompetencje zgodnie z Traktatami. 

Pozostaje ono bez uszczerbku dla Porozumienia ramowego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stosunków 
między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (2).  

13.5.2016 L 124/1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
(2) Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47. 
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DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI Z DNIA 19
KWIETNIA 1995 R., DOTYCZĄCA ZASAD WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ

ŚLEDCZYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI1

Parlament Europejski, Rada i Komisja,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w szczególności
art. 20 B,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 193,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w
szczególności art. 107 B,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy ustalić szczegółowe zasady wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament
Europejski w poszanowaniu postanowień Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie;

tymczasowe komisje śledcze powinny dysponować środkami niezbędnymi do wykonywania
ich zadań; ważne jest, by w tym celu państwa członkowskie, jak również instytucje i organy
Wspólnot Europejskich, podjęły wszelkie środki w celu ułatwienia wykonywania tych zadań;

tajny oraz poufny charakter prac tymczasowych komisji śledczych musi być chroniony;

na wniosek jednej z trzech zainteresowanych instytucji przepisy dotyczące wykonywania
uprawnień śledczych mogą zostać znowelizowane w świetle nabytego doświadczenia po
zakończeniu bieżącej kadencji Parlamentu,

WSPÓLNIE POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Na podstawie art. 20 B Traktatu EWWiS, art. 193 Traktatu WE oraz art. 107 B Traktatu EWEA
niniejsza decyzja określa zasady wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament
Europejski.

Artykuł 2

1. Na warunkach oraz w granicach określonych przez Traktaty wymienione w art. 1 oraz
w ramach wykonywania swoich zadań, na wniosek jednej czwartej swoich członków
Parlament Europejski może powołać tymczasową komisję śledczą do zbadania zarzutów
naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa wspólnotowego przez
jedną z instytucji lub jeden z organów Wspólnot Europejskich, organy administracji publicznej
jednego z państw członkowskich bądź przez osoby upoważnione przez prawo wspólnotowe do
stosowania go.

Parlament Europejski określa skład oraz regulamin wewnętrzny tymczasowych komisji
śledczych.

1Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 2.
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Decyzja o powołaniu tymczasowej komisji śledczej określająca w szczególności zadania
komisji i termin złożenia sprawozdania, jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.

2. Tymczasowa komisja śledcza pełni swoje funkcje w poszanowaniu kompetencji
nadanych przez Traktaty instytucjom i organom Wspólnot Europejskich.

Członkowie tymczasowej komisji śledczej i każda osoba, która wykonując swoje obowiązki
powzięła wiadomość o faktach, informacjach, wiedzy, dokumentach lub przedmiotach
objętych tajemnicą na mocy przepisów przyjętych przez państwo członkowskie lub jedną z
instytucji Wspólnoty, są zobowiązani do zachowania tajemnicy w stosunku do każdej
niepowołanej osoby oraz opinii publicznej, również po zakończeniu pełnienia swoich
obowiązków.

Posiedzenia i przesłuchania są jawne. Na wniosek jednej czwartej członków komisji śledczej,
organów wspólnotowych lub krajowych bądź też w przypadku, gdy tymczasowa komisja
śledcza rozpatruje informacje tajne, postępowanie odbywa się z wyłączeniem jawności.
Świadkowie i biegli mają prawo do składania zeznań i przedstawiania opinii z wyłączeniem
jawności.

3. Tymczasowa komisja śledcza nie może badać spraw, które są przedmiotem
postępowania przed sądami krajowymi lub wspólnotowymi, dopóki postępowanie sądowe nie
zostanie zakończone.

W terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji dokonanej zgodnie z ust. 1, lub od
powiadomienia Komisji o podniesionym przed tymczasową komisją śledczą zarzucie
naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie, Komisja może poinformować
Parlament Europejski, iż sprawa rozpatrywana przez tymczasową komisję śledczą jest
przedmiotem wspólnotowego postępowania pozasądowego. W takim przypadku tymczasowa
komisja śledcza podejmuje wszelkie niezbędne środki, by umożliwić Komisji pełne
wykonywanie przyznanych jej przez Traktaty uprawnień.

4. Tymczasowa komisja śledcza kończy działalność wraz ze złożeniem sprawozdania w
terminie określonym w momencie jej powołania, najpóźniej po upływie dwunastu miesięcy od
daty jej powołania, a w każdym przypadku, wraz z upływem kadencji Parlamentu.

Parlament Europejski może dwukrotnie podjąć umotywowaną decyzję o przedłużeniu terminu
dwunastu miesięcy o trzy miesiące. Decyzja ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.

5. Tymczasowa komisja śledcza nie może zostać powołana lub zebrać się ponownie dla
zbadania spraw, które były już przedmiotem postępowania tymczasowej komisji śledczej,
jeżeli od złożenia sprawozdania dotyczącego tego postępowania lub od zakończenia
działalności komisji nie minęło dwanaście miesięcy i jeżeli nie wyszły na jaw nowe fakty.

Artykuł 3

1. Tymczasowa komisja śledcza prowadzi postępowania niezbędne dla zbadania zarzutów
naruszenia lub niewłaściwego administrowania przy stosowaniu prawa wspólnotowego, na
określonych niżej warunkach.
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2. Tymczasowa komisja śledcza może zwrócić się do instytucji lub organu Wspólnot
Europejskich, albo do rządu jednego z państw członkowskich, o wyznaczenie ich członka do
uczestnictwa w pracach komisji.

3. Na uzasadniony wniosek tymczasowej komisji śledczej zainteresowane państwa
członkowskie, jak również instytucje lub organy Wspólnot Europejskich, wyznaczają
urzędnika lub innego pracownika, którego upoważniają do wystąpienia przed tymczasową
komisją śledczą, chyba że sprzeciwia się temu konieczność zachowania tajemnicy lub względy
bezpieczeństwa publicznego lub narodowego wynikające z prawa Wspólnot lub państwa
członkowskiego.

Wyznaczeni urzędnicy lub inni pracownicy wypowiadają się w imieniu rządu lub instytucji,
które reprezentują oraz przestrzegają otrzymanych od nich instrukcji. Są oni związani
przepisami wynikającymi z obowiązujących ich regulaminów.

4. Na wniosek tymczasowej komisji śledczej lub z własnej inicjatywy, władze państw
członkowskich oraz instytucje lub organy Wspólnot Europejskich dostarczają komisji śledczej
dokumenty niezbędne do wykonywania jej obowiązków, chyba że sprzeciwia się temu
konieczność zachowania tajemnicy albo względy bezpieczeństwa publicznego lub narodowego
wynikające z prawa Wspólnot lub państwa członkowskiego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie uchybiają przepisom obowiązującym w państwach
członkowskich zabraniającym urzędnikom występowania przed organami sądowymi lub
przekazywania dokumentów.

Parlament Europejski jest informowany przez przedstawiciela upoważnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu instytucji lub rządu zainteresowanego państwa członkowskiego o
przeszkodzie wynikającej z konieczności zachowania tajemnicy ze względów bezpieczeństwa
publicznego lub narodowego lub też z przepisów wymienionych w pierwszym akapicie.

6. Instytucje lub organy Wspólnot Europejskich nie udostępniają tymczasowej komisji
śledczej dokumentów pochodzących z państwa członkowskiego bez wcześniejszego
poinformowania tego państwa.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie są udostępniane bez zgody państwa członkowskiego.

7. Postanowienia ust. 3, 4 i 5 stosują się do osób fizycznych lub prawnych uprawnionych
przez prawo wspólnotowe do jego stosowania.

8. Tymczasowa komisja śledcza może wezwać każdą osobę do złożenia zeznań, o ile jest
to niezbędne do wypełnienia zadań komisji. Tymczasowa komisja śledcza informuje osobę,
której nazwisko zostało wymienione w związku z okolicznościami postępowania, gdy fakt ten
może wyrządzić jej szkodę. Komisja przesłuchuje tę osobę na jej wniosek.

Artykuł 4

1. Informacje uzyskane przez tymczasową komisję śledczą są przeznaczone wyłącznie do
wypełnienia jej zadań i nie mogą byś podawane do wiadomości publicznej, jeżeli zawierają
informacje tajne lub poufne albo jeżeli wymieniają osoby z nazwiska.

Parlament Europejski podejmuje wszelkie środki administracyjne i prawne w celu ochrony
tajnego i poufnego charakteru prac tymczasowych komisji śledczych.
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2. Sprawozdanie tymczasowej komisji śledczej jest przedkładane Parlamentowi
Europejskiemu, który może zadecydować o jego opublikowaniu, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Parlament Europejski może przekazywać instytucjom lub organom Wspólnot
Europejskich oraz państwom członkowskim zalecenia przyjęte na podstawie sprawozdania
tymczasowej komisji śledczej. Podmioty te wyciągają odpowiednie wnioski z otrzymanych
zaleceń.

Artykuł 5

Wszelkie komunikaty w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji są przekazywane władzom
państw członkowskich za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw przy Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, powyższe zasady mogą zostać
znowelizowane w świetle nabytego doświadczenia, po zakończeniu bieżącej kadencji
Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
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DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 1999R.
DOTYCZĄCA WARUNKÓW ORAZ TRYBU PROWADZENIA DOCHODZEŃ

WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WALKI Z PRZESTĘPSTWAMI FINANSOWYMI,
KORUPCJĄ ORAZ WSZELKĄ NIELEGALNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZKODLIWĄ DLA

INTERESÓW WSPÓLNOT

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 199,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w szczególności
art. 25,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w
szczególności art. 112,

uwzględniając Regulamin, a w szczególności art. 186 pkt c1,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady2, jak również
rozporządzenie (Euratom) nr 1074/1999 Rady3, dotyczące dochodzeń prowadzonych przez
Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, przewidują, że Urząd otwiera
i prowadzi dochodzenia administracyjne w ramach instytucji, organów i organizacji
utworzonych Traktatami WE i Euratom lub na ich podstawie;

w zakres odpowiedzialności Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć
Finansowych ustanowionego przez Komisję wchodzi, oprócz ochrony interesów finansowych,
ogół działań związanych z ochroną interesów wspólnotowych przed nieprawidłowymi
zachowaniami, które mogłyby zostać objęte postępowaniem administracyjnym lub karnym;

należy zwiększyć zasięg oraz skuteczność walki z przestępstwami finansowymi poprzez
korzystanie z istniejących doświadczeń w dziedzinie dochodzeń administracyjnych;

w konsekwencji wszystkie instytucje, organy oraz organizacje, na podstawie swojej autonomii
administracyjnej, powinny powierzyć Urzędowi prowadzenie wewnętrznych dochodzeń
administracyjnych, mających na celu wykrycie poważnych uchybień związanych z
wykonywaniem obowiązków służbowych, które mogą stanowić naruszenie obowiązków
urzędników lub innych pracowników Wspólnot, określonych w art. 11, art. 12 akapit drugi i
trzeci, w art. 13, 14, 16 oraz w art. 17 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich oraz przepisów stosujących się do pozostałych pracowników Wspólnot
Europejskich (dalej określanych jako statut), szkodliwe dla interesów Wspólnot i podlegające
postępowaniu dyscyplinarnemu, lub w określonych przypadkach postępowaniu karnemu, albo
wykrycie poważnych uchybień, o których mowa w art. 22 statutu, lub naruszenia
analogicznych obowiązków przez posłów lub pracowników Parlamentu Europejskiego, którzy
nie podlegają przepisom statutu;

1Obecnie art. skreślony.
2Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
3Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 8.
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dochodzenia muszą być prowadzone z poszanowaniem odpowiednich postanowień Traktatów
ustanawiających Wspólnoty Europejskie, a w szczególności protokołu w sprawie przywilejów
i immunitetów, tekstów przyjętych na ich podstawie i statutu;

dochodzenia muszą być prowadzone we wszystkich instytucjach, organach oraz organizacjach
wspólnotowych na jednakowych warunkach, a powierzenie tego zadania Urzędowi nie narusza
kompetencji własnych instytucji, organów i organizacji, ani nie ogranicza ochrony prawnej
osób, których te dochodzenia dotyczą;

w oczekiwaniu na zmianę statutu powinny zostać ustalone praktyczne zasady, według których
członkowie instytucji i organów, osoby kierujące nimi, jak i ich urzędnicy oraz inni
pracownicy, udzielą pomocy w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu dochodzeń
wewnętrznych;

POSTANAWIA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Obowiązek współpracy z Urzędem

Sekretarz Generalny, poszczególne działy, jak również każdy urzędnik lub inny pracownik
Parlamentu Europejskiego są zobowiązani do ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu oraz
do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do przeprowadzenia dochodzenia. W tym celu
udzielają oni pracownikom Urzędu wszelkich przydatnych informacji i wyjaśnień.

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Traktatów ustanawiających Wspólnoty
Europejskie, szczególnie protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów, jak również
przepisów przyjętych na ich podstawie, posłowie w pełni współpracują z Urzędem.

Artykuł 2

Obowiązek informowania

Każdy urzędnik lub inny pracownik Parlamentu Europejskiego, który powziął wiadomość o
okolicznościach wskazujących na fakt dopuszczenia się przestępstwa finansowego, korupcji
lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania na szkodę interesów Wspólnot lub też o
poważnych uchybieniach w wykonywaniu obowiązków służbowych, mogących stanowić
naruszenie obowiązków urzędników i innych pracowników Wspólnot, lub też pracowników,
którzy nie podlegają regulaminowi, zagrożonych postępowaniem dyscyplinarnym, a w
niektórych przypadkach karnym, niezwłocznie informuje o tym swojego przełożonego lub
dyrektora generalnego, albo, jeżeli uzna to za właściwe, Sekretarza Generalnego lub
bezpośrednio Urząd, w przypadku gdy uchybienie dotyczy urzędnika, innego pracownika, lub
pracownika niepodlegającego regulaminowi, lub Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego, w przypadku, gdy uchybienia dopuścił się poseł.

Przewodniczący, Sekretarz Generalny, dyrektorzy generalni oraz kierownicy działów
Parlamentu Europejskiego niezwłocznie przekazują do Urzędu wszelkie znane im dowody
wskazujące na zaistnienie nieprawidłowości, o których mowa w akapicie pierwszym.

Urzędnicy i inni pracownicy Parlamentu Europejskiego nie mogą być w żadnym wypadku
przedmiotem niesprawiedliwego lub dyskryminującego traktowania z powodu ujawnienia
informacji, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie.
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Posłowie, którzy powzięli wiadomość o okolicznościach, o których mowa w akapicie
pierwszym, informują o tym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego lub, jeżeli uznają
to za właściwe, bezpośrednio Urząd.

Niniejszy artykuł stosuje się z zastrzeżeniem wymogów zachowania poufności,
przewidzianych w przepisach prawnych lub w Regulaminie Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 3

Pomoc biura ochrony

Na wniosek dyrektora Urzędu biuro ochrony Parlamentu Europejskiego udziela pracownikom
Urzędu pomocy w prowadzeniu dochodzeń.

Artykuł 4

Immunitet oraz prawo do odmowy zeznań

Zasady odnoszące się do immunitetu parlamentarnego oraz do prawa posłów do odmowy
zeznań pozostają niezmienione.

Artykuł 5

Informowanie zainteresowanego

W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa osobistego udziału posła, urzędnika lub innego
pracownika w danej sprawie, zainteresowany powinien zostać natychmiast poinformowany o
tym fakcie, o ile nie wywoła to negatywnych konsekwencji dla dochodzenia. Jednakże, po
zakończeniu dochodzenia, w żadnym wypadku nie mogą być sporządzane wnioski
wymieniające z nazwiska posła, urzędnika lub innego pracownika Parlamentu Europejskiego,
bez umożliwienia mu uprzedniego złożenia wyjaśnień na temat wszystkich dotyczących go
faktów.

W przypadkach, gdy dla dobra dochodzenia wymagane jest zachowanie całkowitej tajemnicy
oraz przeprowadzenie śledztwa należącego do kompetencji organów krajowych, obowiązek
umożliwienia posłowi, urzędnikowi lub innemu pracownikowi Parlamentu Europejskiego
złożenia wyjaśnień może zostać przesunięty w czasie, za zgodą Przewodniczącego, jeżeli
chodzi o posła, lub za zgodą Sekretarza Generalnego, jeżeli chodzi o urzędnika lub innego
pracownika.

Artykuł 6

Informacja o umorzeniu dochodzenia

Jeżeli po zakończeniu dochodzenia wewnętrznego podejrzanemu o udział w sprawie posłowi,
urzędnikowi lub innemu pracownikowi Parlamentu Europejskiego nie zostanie postawiony
żaden zarzut, dotyczące go dochodzenie wewnętrzne umarza się na mocy decyzji dyrektora
Urzędu, który informuje o niej zainteresowanego na piśmie.

Artykuł 7

Uchylenie immunitetu

Wszelkie wnioski krajowych organów policyjnych lub sądowych, dotyczące uchylenia
immunitetu sądowego urzędnika lub innego pracownika Parlamentu Europejskiego w związku
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z ewentualnymi przypadkami popełnienia przestępstwa finansowego, korupcji lub
jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności, są przekazywane dyrektorowi Urzędu w celu
uzyskania opinii. Jeżeli wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy posła do Parlamentu
Europejskiego, Urząd zostaje o tym poinformowany.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Parlament Europejski.

B4_Decyzja dotycząca warunków oraz trybu prowadzenia dochodzeń wewnętrznych w zakresie walki z przestępstwami finansowymi, 
korupcją oraz wszelką nielegalną działalnością szkodliwą dla interesów wspólnot

- 74 - 



II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem 
Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności 
i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego 

mechanizmu nadzorczego 

(2013/694/UE) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, 

— uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

— uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6, 

— uwzględniając Regulamin Parlamentu, w szczególności jego art. 127 ust. 1, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi ( 1 ), w szczególności jego art. 20 ust. 8 i 9, 

— uwzględniając wspólne oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku 
Centralnego wydane w dniu głosowania Parlamentu za przyjęciem wniosku w sprawie rozporządzenia (UE) nr 
1024/2013, 

A. mając na uwadze, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych oraz stabilności 
systemu finansowego w Unii Europejskiej i w każdym państwie członkowskim uczestniczącym w jednolitym mecha
nizmie nadzorczym rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 powierza Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) 
szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi; 

B. mając na uwadze, że art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, że EBC jest organem właściwym do celów 
wykonywania zadań nadzorczych powierzonych mu na mocy tego rozporządzenia; 

C. mając na uwadze, że powierzenie EBC zadań nadzorczych oznacza, że na EBC będzie spoczywać znaczna odpowie
dzialność za przyczynianie się do stabilności finansowej w Unii przy wykorzystaniu jego uprawnień nadzorczych 
w jak najbardziej skuteczny i proporcjonalny sposób; 

D. mając na uwadze, że przeniesienie uprawnień nadzorczych na szczebel Unii należy zrównoważyć stosownymi 
wymogami w zakresie odpowiedzialności; mając na uwadze, że na mocy art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 
EBC odpowiada za wykonanie tego rozporządzenia przed Parlamentem Europejskim i Radą jako instytucjami posia
dającymi legitymację demokratyczną, które reprezentują obywateli Unii i państwa członkowskie; 

E. mając na uwadze, że art. 20 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 przewiduje, iż EBC ma prowadzić lojalną 
współpracę przy wszelkich dochodzeniach prowadzonych przez Parlament, z zastrzeżeniem postanowień Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); 

F. mając na uwadze, że art. 20 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż na wniosek przewodniczący Rady 
ds. Nadzoru EBC prowadzi z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu poufne 
dyskusje za zamkniętymi drzwiami na temat zadań nadzorczych EBC, jeżeli takie dyskusje są niezbędne do celów 
wykonywania uprawnień Parlamentu wynikających z TFUE; mając na uwadze, że przepisy tego artykułu wymagają, by 
ustalenia dotyczące organizacji tych dyskusji zapewniały pełną poufność zgodnie z obowiązkami w zakresie poufności 
nałożonymi na EBC jako właściwy organ na mocy stosownego prawa Unii;

PL 30.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/1 

( 1 ) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
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G. mając na uwadze, że art. 15 ust. 1 TFUE stanowi, iż instytucje Unii działają z jak największym poszanowaniem 
zasady otwartości; mając na uwadze, że warunki, zgodnie z którymi dany dokument EBC ma charakter poufny, 
zostały ustanowione na mocy decyzji 2004/258/WE Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/3) ( 1 ); mając na 
uwadze, że decyzja ta stanowi, iż każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów EBC zgodnie z warunkami 
i ograniczeniami określonymi w tej decyzji; mając na uwadze, że zgodnie z tą decyzją EBC odmawia dostępu do 
dokumentu, jeżeli jego ujawnienie zagroziłoby pewnym konkretnym interesom publicznym lub prywatnym; 

H. mając na uwadze, że przy ujawnianiu informacji dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredyto
wymi EBC nie posiada pełnej uznaniowości, lecz ujawnianie takie podlega ograniczeniom i warunkom ustanowionym 
w stosownym prawie Unii, które ma zastosowanie zarówno do Parlamentu, jak i EBC; mając na uwadze, że zgodnie 
z art. 37 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC („statut ESBC”) osoby mające dostęp do 
danych podlegających prawodawstwu Unii nakładającemu obowiązek zachowania tajemnicy podlegają temu prawu; 

I. mając na uwadze, że w motywie 55 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 jest mowa o tym, że wszelkie obowiązki 
sprawozdawcze wobec Parlamentu powinny podlegać odpowiednim wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy 
służbowej; mając na uwadze, że motyw 74 i art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia przewidują, iż członkowie Rady ds. 
Nadzoru, komitet sterujący, personel EBC i personel oddelegowany przez uczestniczące państwa członkowskie wyko
nujący obowiązki nadzorcze podlegają wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej określonym w art. 37 
statutu ESBC oraz w stosownych aktach prawa unijnego; mając na uwadze, że art. 339 TFUE i art. 37 statutu ESBC 
stanowią, iż członkowie organów decyzyjnych i personelu EBC oraz krajowych banków centralnych są zobowiązani 
do zachowania tajemnicy służbowej; 

J. mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 4 statutu ESBC zebrania Rady Prezesów EBC są poufne; 

K. mając na uwadze, że art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż do celu wykonywania zadań 
powierzonych EBC na mocy tego rozporządzenia EBC stosuje całe stosowne unijne prawo, a w przypadku gdy takie 
unijne prawo tworzą dyrektywy – krajowe ustawodawstwo transponujące te dyrektywy; 

L. mając na uwadze, że z zastrzeżeniem przyszłych zmian lub przyszłych stosownych aktów prawnych, przepisy prawa 
Unii w zakresie postępowania z informacjami, które mają charakter poufny, w szczególności art. 53–62 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ( 2 ), nakładają na właściwe organy i ich personel obowiązek zachowania 
ścisłej tajemnicy zawodowej lub służbowej w odniesieniu do nadzoru nad instytucjami kredytowymi; mając na 
uwadze, że wszystkie osoby, które pracują lub pracowały we właściwych organach lub na ich zlecenie, są zobowią
zane do zachowania tajemnicy zawodowej lub służbowej; mając na uwadze, że bez uszczerbku dla przypadków 
podlegających przepisom prawa karnego informacje poufne, które takie osoby uzyskują w trakcie pełnienia swoich 
obowiązków, mogą być ujawniane jedynie w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych instytucji kredytowych; 

M. mając na uwadze, że art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż do celów wykonywania powie
rzonych mu na mocy tego rozporządzenia zadań EBC jest uprawniony, w granicach i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w stosownym unijnym prawie, do wymiany informacji z krajowymi lub unijnymi organami i podmiotami 
w przypadkach, gdy stosowne unijne prawo zezwala właściwym organom krajowym na ujawnianie informacji tym 
jednostkom lub gdy państwa członkowskie mogą przewidzieć takie ujawnienie na podstawie stosownego unijnego 
prawa; 

N. mając na uwadze, że naruszenie wymogów zachowania tajemnicy zawodowej lub służbowej w odniesieniu do 
informacji dotyczących nadzoru powinno być zagrożone odpowiednimi sankcjami; mając na uwadze, że Parlament 
powinien stworzyć stosowne ramy działań następczych w przypadku naruszenia poufności przez posłów lub 
członków personelu; 

O. mając na uwadze, że rozdział strukturalny personelu EBC uczestniczącego w pełnieniu obowiązków nadzorczych EBC 
od personelu uczestniczącego w realizacji polityki pieniężnej musi zapewniać pełną zgodność z przepisami rozporzą
dzenia (UE) nr 1024/2013; 

P. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie nie obejmuje wymiany informacji poufnych dotyczących polityki 
pieniężnej ani innych zadań EBC, które nie wchodzą w zakres zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia 
(UE) nr 1024/2013; 

Q. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności właściwych organów 
krajowych wobec parlamentów narodowych zgodnie z prawem krajowym;

PL L 320/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.11.2013 

( 1 ) Decyzja 2004/258/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/3) (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42). 

( 2 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
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R. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie nie obejmuje ani nie dotyczy obowiązków w zakresie odpowiedzialności 
i sprawozdawczości, jakim podlega jednolity mechanizm nadzorczy wobec Rady, Komisji lub parlamentów narodo
wych, 

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DOSTĘP DO INFORMACJI, POUFNOŚĆ 

1. Sprawozdania 

— § EBC przedkłada corocznie Parlamentowi sprawozdanie 
(„sprawozdanie roczne”) z wykonania zadań powierzo
nych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. 
Przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawia sprawoz
danie roczne Parlamentowi podczas wysłuchania 
publicznego. Projekt sprawozdania rocznego przekazuje 
się Parlamentowi z zachowaniem poufności w jednym 
z języków urzędowych Unii na cztery dni robocze przed 
wysłuchaniem. Następnie przekazuje się tłumaczenie na 
wszystkie języki urzędowe Unii. Sprawozdanie roczne 
obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia: 

(i) wykonywanie zadań nadzorczych; 

(ii) podział zadań między EBC i krajowe organy 
nadzorcze; 

(iii) współpraca z innymi właściwymi organami krajo
wymi lub unijnymi; 

(iv) rozdział polityki pieniężnej od zadań nadzorczych; 

(v) rozwój struktury nadzorczej i personelu pełnią
cego zadania nadzorcze, w tym liczba i skład 
grupy oddelegowanych ekspertów krajowych; 

(vi) wdrażanie kodeksu postępowania; 

(vii) metoda obliczania i wysokość opłat nadzorczych; 

(viii) budżet przeznaczony na zadania nadzorcze; 

(ix) doświadczenia w ramach sprawozdawczości na 
mocy art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 
(Zgłaszanie naruszeń). 

— § W fazie początkowej, o której mowa w art. 33 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, EBC przesyła Parla
mentowi kwartalne sprawozdania na temat postępów 
w zakresie operacyjnego wykonania tego rozporządze
nia, obejmujące, między innymi, następujące zagadnie
nia: 

(i) wewnętrzne prace przygotowawcze, wewnętrzną 
organizację i planowanie pracy; 

(ii) szczegółowe ustalenia dokonane w celu spełnienia 
wymogu rozdziału polityki pieniężnej od zadań 
nadzorczych; 

(iii) współpracę z innymi właściwymi organami krajo
wymi lub unijnymi; 

(iv) wszelkie przeszkody napotkane przez EBC przy 
przygotowywaniu się do pełnienia zadań nadzor
czych; 

(v) wszelkie przypadki problematyczne lub zmiany 
w kodeksie postępowania. 

— § EBC publikuje sprawozdanie roczne na stronach inter
netowych jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zakres 
usług EBC świadczonych przez „e-mailową linię infor
macyjną” zostanie rozszerzony o konkretne kwestie 
związane z jednolitym mechanizmem nadzorczym, 
a EBC przekształci wiadomości i pytania otrzymywane 
pocztą elektroniczną w rubrykę „Najczęściej zadawane 
pytania” na stronach internetowych jednolitego mecha
nizmu nadzorczego. 

2. Wysłuchania i poufne dyskusje 

— Na wniosek właściwej komisji Parlamentu przewodni
czący Rady ds. Nadzoru uczestniczy w zwyczajnym 
wysłuchaniu publicznym w sprawie wykonania zadań 
nadzorczych. Właściwa komisja Parlamentu i EBC 
uzgadniają terminarz dwóch takich wysłuchań na 
każdy kolejny rok. Wnioski o zmianę uzgodnionego 
terminarza składa się na piśmie. 

— Ponadto przewodniczący Rady ds. Nadzoru może zostać 
zaproszony do wzięcia udziału w dodatkowej wymianie 
poglądów ad hoc z właściwą komisją Parlamentu na 
temat zagadnień dotyczących nadzoru. 

— Gdy jest to niezbędne w związku z wykonywaniem 
przez Parlament uprawnień na mocy TFUE i prawa 
Unii, przewodniczący właściwej komisji może zwrócić 
się na piśmie o specjalne poufne spotkanie z przewod
niczącym Rady ds. Nadzoru, podając powody. Takie 
spotkania odbywają się w obopólnie uzgodnionym 
terminie. 

— Wszyscy uczestnicy specjalnych poufnych spotkań 
podlegają wymogom w zakresie poufności równo
ważnym z wymogami, jakim podlegają członkowie 
Rady ds. Nadzoru i personel EBC wykonujący zadania 
nadzorcze. 

— Na umotywowany wniosek przewodniczącego Rady ds. 
Nadzoru lub przewodniczącego właściwej komisji Parla
mentu oraz za obopólną zgodą w zwyczajnych wysłu
chaniach, wymianach poglądów ad hoc i poufnych 
spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele EBC
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z Rady ds. Nadzoru lub wyżsi rangą członkowie 
personelu wykonującego zadania nadzorcze (dyrektorzy 
generalni lub ich zastępcy). 

— Do jednolitego mechanizmu nadzorczego stosuje się 
wynikającą z TFUE zasadę otwartości instytucji unijnych. 
Dyskusje podczas specjalnych poufnych spotkań muszą 
być zgodne z zasadą otwartości i wyjaśniania istotnych 
okoliczności. Obejmują one wymianę informacji pouf
nych dotyczących wykonywania zadań nadzorczych, 
w granicach określonych w stosownym prawie unijnym. 
Ujawnianie informacji może być ograniczone przewi
dzianymi przez prawo granicami jawności. 

— Osoby zatrudnione przez Parlament i przez EBC nie 
mogą ujawniać informacji uzyskanych w ramach 
swych działań związanych z wykonywaniem zadań 
powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 
1024/2013, nawet jeśli działania te zostały już zakoń
czone lub gdy osoby te nie są już zatrudnione przez te 
instytucje. 

— Przedmiotem zwykłych wysłuchań, wymian poglądów 
ad hoc i poufnych spotkań mogą być wszystkie aspekty 
działalności i funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
nadzorczego wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) 
nr 1024/2013. 

— Z poufnych spotkań nie sporządza się protokołów ani 
żadnych innych zapisów. Nie wygłasza się oświadczeń 
dla prasy ani dla innych środków przekazu. Każdy 
uczestnik poufnych dyskusji podpisuje każdorazowo 
oświadczenie, że nie ujawni treści tych dyskusji osobom 
trzecim. 

— W poufnych spotkaniach mogą uczestniczyć jedynie 
przewodniczący Rady ds. Nadzoru oraz przewodniczący 
i wiceprzewodniczący właściwej komisji Parlamentu. 
Zarówno przewodniczącemu Rady ds. Nadzoru, jak 
i przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym właściwej 
komisji Parlamentu może towarzyszyć dwóch członków 
– odpowiednio – personelu EBC i sekretariatu Parla
mentu. 

3. Odpowiedzi na pytania 

— Na skierowane przez Parlament pytania pisemne EBC 
udziela odpowiedzi na piśmie. Pytania te są kierowane 
do przewodniczącego Rady ds. Nadzoru za pośrednic
twem przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu. 
Odpowiedzi na pytania udziela się niezwłocznie, a w 
każdym razie w ciągu pięciu tygodni od przekazania 
ich do EBC. 

— Parlament i EBC przeznaczają specjalną rubrykę swoich 
stron internetowych na wskazane powyżej pytania 
i odpowiedzi. 

4. Dostęp do informacji 

— EBC dostarcza właściwej komisji Parlamentu co najmniej 
wyczerpujące i konkretne protokoły z obrad Rady ds. 
Nadzoru, umożliwiające zrozumienie przebiegu debaty, 
wraz z opatrzonym uwagami wykazem decyzji. W razie 
sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady 
ds. Nadzoru zgodnie z art. 26 ust. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 1024/2013 prezes EBC informuje przewodni
czącego właściwej komisji Parlamentu o powodach 
takiego sprzeciwu zgodnie z wymogami w zakresie 
poufności, o których mowa w niniejszym porozumie
niu. 

— W razie likwidacji instytucji kredytowej informacje doty
czące tej instytucji kredytowej, które nie są informacjami 
poufnymi, ujawnia się po fakcie, gdy wszystkie ograni
czenia dotyczące udzielania istotnych informacji wyni
kające z wymogów w zakresie poufności przestaną mieć 
zastosowanie. 

— Wysokość opłat nadzorczych i objaśnienie sposobu ich 
obliczania publikuje się na stronie internetowej EBC. 

— EBC publikuje na swojej stronie internetowej prze
wodnik po swoich praktykach nadzorczych. 

5. Ochrona informacji i dokumentów niejawnych EBC 

— Parlament wdraża działania ochronne i środki odpowia
dające stopniowi wrażliwości informacji lub doku
mentów pochodzących z EBC oraz informuje o nich 
EBC. W każdym przypadku ujawniona informacja lub 
dokument zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, 
w jakim je udostępniono. 

— Parlament zwraca się do EBC o zgodę na ujawnienie 
informacji dodatkowym osobom lub instytucjom, 
a obie instytucje współpracują ze sobą przy wszelkich 
postępowaniach sądowych, administracyjnych lub 
innych, w ramach których zwrócono się o dostęp do 
takich informacji lub dokumentów. W odniesieniu do 
wszystkich lub niektórych kategorii ujawnionych infor
macji lub dokumentów EBC może zwrócić się do Parla
mentu o prowadzenie wykazu osób mających dostęp do 
tych informacji i dokumentów. 

II. PROCEDURY WYBORU 

— EBC określa i podaje do publicznej wiadomości kryteria 
wyboru przewodniczącego Rady ds. Nadzoru, w tym 
pożądane połączenie kwalifikacji, znajomości instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia w dziedzinie 
nadzoru finansowego i nadzoru makroostrożnościo
wego. Przy określaniu tych kryteriów EBC dąży do 
zagwarantowania najwyższych standardów zawodowych 
oraz uwzględnia potrzebę ochrony interesu całej Unii 
i bierze pod uwagę różnorodność składu Rady ds. 
Nadzoru.
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— Na dwa tygodnie przed opublikowaniem przez Radę 
Prezesów EBC ogłoszenia o naborze właściwą komisję 
Parlamentu informuje się o szczegółach otwartej proce
dury kwalifikacyjnej (w tym o kryteriach wyboru i profilu 
funkcji), którą EBC zamierza zastosować do wyboru 
przewodniczącego. 

— Rada Prezesów EBC informuje właściwą komisję Parla
mentu o składzie puli kandydatów na stanowisko prze
wodniczącego (liczba zgłoszeń, charakterystyka kompe
tencji zawodowych kandydatów, równowaga płci i naro
dowości) oraz o metodzie selekcji chętnych w celu 
stworzenia krótkiej listy co najmniej dwóch kandydatów 
i wysunięcia ostatecznej propozycji EBC. 

— EBC dostarcza właściwej komisji Parlamentu krótką listę 
kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady ds. 
Nadzoru. Tę listę EBC dostarcza co najmniej na trzy 
tygodnie przed przedłożeniem swojej propozycji kandy
data na stanowisko przewodniczącego. 

— Właściwa komisja Parlamentu może kierować do EBC 
pytania dotyczące kryteriów wyboru oraz krótkiej listy 
kandydatów w ciągu tygodnia od ich otrzymania. EBC 
musi odpowiedzieć na takie pytania na piśmie w ciągu 
dwóch tygodni. 

— § Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje następujące 
kroki: 

— EBC przekazuje Parlamentowi propozycje kandy
datów na stanowiska przewodniczącego i wiceprze
wodniczącego wraz z pisemnym uzasadnieniem 
kandydatur. 

— Właściwa komisja Parlamentu przeprowadza 
publiczne wysłuchanie proponowanych kandydatów 
na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodni
czącego Rady ds. Nadzoru. 

— Parlament podejmuje decyzję o zatwierdzeniu 
proponowanych przez EBC kandydatów na stano
wiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
w drodze głosowania we właściwej komisji i na 
posiedzeniu plenarnym. Parlament, z uwzględnieniem 
swojego terminarza, podejmuje tę decyzję, co do 
zasady, w ciągu sześciu tygodniu od otrzymania 
propozycji. 

— Jeżeli propozycja kandydata na stanowisko przewodni
czącego nie zostanie zatwierdzona, EBC może podjąć 
decyzję o sięgnięciu do puli osób, które początkowo 
zgłosiły swoją kandydaturę na to stanowisko, lub 
o ponownym wszczęciu procedury wyboru, w tym 
o opracowaniu i publikacji nowego ogłoszenia o nabo
rze. 

— EBC przedkłada Parlamentowi propozycję odwołania 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego ze stano
wiska i odpowiednio ją uzasadnia. 

— § Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje: 

— głosowanie we właściwej komisji Parlamentu nad 
projektem rezolucji; oraz 

— głosowanie nad tą rezolucją, w celu zatwierdzenia 
lub wyrażenia sprzeciwu, na posiedzeniu plenarnym. 

— Jeżeli Parlament lub Rada poinformują EBC, że uznają 
warunki odwołania przewodniczącego lub wiceprzewod
niczącego Rady ds. Nadzoru za spełnione zgodnie z art. 
26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, EBC 
przedstawia swoje uwagi na piśmie w ciągu czterech 
tygodni. 

III. DOCHODZENIA 

— Jeżeli Parlament, zgodnie z art. 226 TFUE i z decyzją 
95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europej
skiego, Rady i Komisji ( 1 ), powoła komisję śledczą, 
EBC zgodnie z przepisami prawa Unii wspomaga 
komisję śledczą w pełnieniu jej funkcji zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy. 

— Wszelkie prace komisji śledczej, w których jest ona 
wspomagana przez EBC, są prowadzone w ramach 
wyznaczonych przez decyzję 95/167/WE, Euratom, 
EWWiS. 

— EBC lojalnie współpracuje przy wszelkich prowadzo
nych przez Parlament dochodzeniach, o których mowa 
w art. 20 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, na 
mocy tych samych przepisów, które mają zastosowanie 
do komisji śledczych, oraz na tych samych zasadach 
ochrony poufności informacji co zasady przewidziane 
w niniejszym porozumieniu w odniesieniu do poufnych 
spotkań (I.2). 

— Wszyscy adresaci informacji udostępnianych Parlamen
towi w kontekście dochodzeń podlegają wymogom 
w zakresie poufności równoważnym z wymogami, 
jakim podlegają członkowie Rady ds. Nadzoru i personel 
EBC wykonujący zadania nadzorcze, a Parlament i EBC 
uzgadniają środki, jakie należy podjąć w celu zapew
nienia ochrony takich informacji. 

— Jeżeli ochrona interesu publicznego lub prywatnego 
uznana w decyzji 2004/258/WE wymaga zachowania 
poufności, Parlament zapewnia zachowanie tej ochrony 
i nie ujawnia treści takich informacji.
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( 1 ) Decyzja 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych 
przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski 
jego prawa do prowadzenia dochodzeń (Dz.U. L 78 z 6.4.1995, 
s. 1).
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— Prawa i obowiązki instytucji i organów Unii ustano
wione w decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS stosują 
się odpowiednio do EBC. 

— Każdorazowe zastąpienie decyzji 95/167/WE, Euratom, 
EWWiS innym aktem prawnym lub jej zmiana będzie 
wymagać renegocjacji części III niniejszego porozumie
nia. Do czasu uzgodnienia nowego porozumienia doty
czącego odpowiednich części nadal obowiązuje niniejsze 
porozumienie wraz z decyzją 95/167/WE, Euratom, 
EWWiS w jej wersji na dzień złożenia podpisu pod 
niniejszym porozumieniem. 

IV. KODEKS POSTĘPOWANIA 

— Przed przyjęciem kodeksu postępowania, o którym 
mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
1024/2013, EBC informuje właściwą komisję Parla
mentu o podstawowych elementach projektu kodeksu 
postępowania. 

— Na pisemny wniosek właściwej komisji Parlamentu EBC 
informuje na piśmie Parlament o wykonywaniu kodeksu 
postępowania. EBC informuje również Parlament 
o potrzebie aktualizacji kodeksu postępowania. 

— Kodeks postępowania reguluje kwestie konfliktu inte
resów i gwarantuje przestrzeganie przepisów dotyczą
cych rozdziału funkcji nadzorczych od funkcji w zakresie 
realizacji polityki pieniężnej. 

V. PRZYJĘCIE AKTÓW PRZEZ EBC 

— EBC należycie informuje właściwą komisję Parlamentu 
o procedurach (w tym o terminarzu) ustanowionych 
przez EBC w celu przyjęcia rozporządzeń, decyzji, 
wytycznych i zaleceń EBC („akty”), które zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013 podlegają 
konsultacjom społecznym. 

— W celu zwiększenia przejrzystości i spójności polityki 
EBC informuje właściwą komisję Parlamentu, w szczegól
ności, o zasadach i o rodzajach wskaźników lub danych, 
jakie zazwyczaj stosuje przy opracowywaniu aktów 
i zaleceń w sprawie polityki. 

— Przed rozpoczęciem procedury konsultacji społecznych 
EBC przekazuje projekty aktów właściwej komisji Parla
mentu. Jeżeli Parlament zgłosi uwagi do aktów, można 
dokonać nieformalnej wymiany poglądów z EBC na ich 
temat. Takie nieformalne wymiany poglądów odbywają 
się równolegle z otwartymi konsultacjami społecznymi, 
które EBC przeprowadza zgodnie z art. 4 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. 

— Po przyjęciu aktu EBC przekazuje go właściwej komisji 
Parlamentu. EBC regularnie informuje również Parla
ment na piśmie o potrzebie zmiany przyjętych aktów. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Co trzy lata obie instytucje poddają ocenie wykonanie 
niniejszego porozumienia w praktyce. 

2. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem 
wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 lub 
z dniem następującym po podpisaniu niniejszego poro
zumienia, w zależności od tego, który z tych terminów 
jest późniejszy. 

3. Zobowiązania dotyczące poufności informacji są wiążące 
dla obu instytucji również po wygaśnięciu niniejszego 
porozumienia. 

4. Niniejsze porozumienie zostaje opublikowane w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem i w Brukseli dnia 
6 listopada 2013 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Europejskiego 
Banku Centralnego 

M. DRAGHI 
Prezes EBC
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Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie

(2009/C 13/02)

Cele i założenia

1. Dla Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej sprawą najwyższej wagi jest lepsza
komunikacja w sprawach UE, tak by obywatele Europy mogli korzystać z przysługującego im prawa do
uczestnictwa w jej demokratycznym życiu, w którym decyzje podejmowane są w sposób maksymalnie
jawny, na szczeblu maksymalnie bliskim dla obywateli i zgodnie z zasadami pluralizmu, partycypacji, otwar-
tości i przejrzystości.

2. Wspomniane trzy instytucje pragną stymulować zbliżanie stanowisk w kwestii priorytetów komunika-
cyjnych Unii Europejskiej jako całości, propagować zalety unijnego podejścia do komunikacji w sprawach
UE, ułatwiać wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań, rozwijać wspólnie synergię swoich działań
komunikacyjnych objętych wspomnianymi priorytetami, a także — w razie potrzeby — ułatwiać współpracę
instytucji UE i państw członkowskich.

3. Wspomniane trzy instytucje uznają, że komunikacja w sprawach Unii Europejskiej wymaga politycz-
nego zaangażowania instytucji UE i państw członkowskich oraz że na samych państwach członkowskich też
spoczywa część odpowiedzialności za komunikację z obywatelami w sprawach UE.

4. Wspomniane trzy instytucje są zdania, że działania informacyjno-komunikacyjne poświęcone sprawom
europejskim powinny umożliwiać powszechny dostęp do adekwatnych, zróżnicowanych informacji o Unii
Europejskiej oraz pozwalać obywatelom korzystać z przysługującego im prawa do wyrażania własnych
poglądów i do aktywnego uczestnictwa w publicznej dyskusji nad sprawami Unii Europejskiej.

5. Wspomniane trzy instytucje, podejmując działania informacyjno-komunikacyjne, propagują poszano-
wanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej.

6. Wspomniane trzy instytucje podejmują polityczne zobowiązanie, by dążyć do osiągnięcia powyższych
celów. Zachęcają pozostałe instytucje i organy UE do wsparcia tych wysiłków i włączenia się, jeżeli mają taką
wolę, w te działania.

Podejście partnerskie

7. Wspomniane trzy instytucje są świadome, jak ważne jest podjęcie wyzwania, którym jest komunikacja
w sprawach UE, w partnerstwie między państwami członkowskimi a instytucjami UE, tak by faktycznie
nawiązać komunikację z maksymalnie szerokimi rzeszami społeczeństwa na odpowiednim szczeblu oraz
zapewnić im obiektywne informacje.

Wspomniane trzy instytucje pragną rozwijać synergię między swoimi działaniami a działaniami organów
krajowych, regionalnych i lokalnych, a także działaniami przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

W tym celu pragną stosować pragmatyczne, partnerskie podejście.

8. Przypominają przy okazji kluczową rolę międzyinstytucjonalnej grupy ds. informacji (IGI), która
stanowi dla instytucji forum wysokiego szczebla stymulujące polityczną dyskusję o działaniach informa-
cyjno-komunikacyjnych poświęconych UE i pozwala przez to propagować synergię i komplementarność
tych działań. W tym celu grupa IGI zbiera się zasadniczo dwa razy do roku pod wspólnym przewodnictwem
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, a w jej obradach uczestniczą jako
obserwatorzy Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Ramy współpracy

Wspomniane trzy instytucje zamierzają współpracować na następujących zasadach:

9. Wszystkie trzy instytucje szanują indywidualną odpowiedzialność każdej z instytucji UE oraz każdego
z jej państw członkowskich za swoją strategię komunikacyjną i swoje priorytety komunikacyjne, pragną
jednak na forum IGI co roku uzgadniać określoną liczbę wspólnych priorytetów komunikacyjnych.
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10. Priorytety te opierać się będą na priorytetach komunikacyjnych, które zostaną wyłonione przez insty-
tucje i organy UE w ramach własnych procedur wewnętrznych, oraz będą w stosownych przypadkach
uzupełniać strategiczne zamierzenia i starania państw członkowskich w tej dziedzinie odpowiednio do ocze-
kiwań obywateli.

11. Wspomniane trzy instytucje oraz państwa członkowskie będą się starały propagować odpowiednie
wsparcie na rzecz informowania o uzgodnionych priorytetach.

12. Służby odpowiedzialne za działania komunikacyjne w państwach członkowskich i instytucjach UE
powinny nawiązać wzajemne kontakty — w razie potrzeby w ramach odpowiednich rozwiązań administra-
cyjnych — tak by wspólne priorytety komunikacyjne i inne działania związane z komunikacją w sprawach
UE były z powodzeniem realizowane.

13. Zachęca się instytucje i państwa członkowskie, aby się nawzajem powiadamiały o innych działaniach
komunikacyjnych dotyczących UE, a zwłaszcza o sektorowych działaniach komunikacyjnych planowanych
przez instytucje i organy, jeżeli wynikiem tych działań są kampanie informacyjne w państwach członkow-
skich.

14. Komisja proszona jest o składanie pozostałym instytucjom UE na początku każdego roku spra-
wozdań na temat najważniejszych osiągnięć w realizacji wspólnych priorytetów komunikacyjnych za
poprzedni rok.

15. Niniejsza deklaracja polityczna została podpisana w dniu dwudziestego drugiego października roku
dwa tysiące ósmego.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego drugiego października roku dwa tysiące ósmego.

W imieniu
Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu
Rady Unii Europejskiej

Przewodniczący

W imieniu
Komisji Wspólnot Europejskich

Przewodniczący
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II

(Informacje)

WSPÓLNE DEKLARACJE

PARLAMENT EUROPEJSKI

RADA

KOMISJA

Wspólna deklaracja w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji
(art. 251 traktatu WE)

(2007/C 145/02)

ZASADY OGÓLNE

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja, zwane dalej wspólnie „instytucjami” zwracają uwagę na fakt, że
sprawdziła się obecna praktyka kontaktów między prezydencją Rady, Komisją i przewodniczącymi właś-
ciwych komisji lub sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego oraz oboma przewodniczącymi komi-
tetu pojednawczego.

2. Instytucje potwierdzają, że należy nadal zachęcać do stosowania tej praktyki, która wykształciła się na
wszystkich etapach procedury współdecyzji. Instytucje zobowiązują się do zbadania stosowanych przez
siebie metod pracy, tak aby jeszcze efektywniej wykorzystać pełen zakres procedury współdecyzji usta-
nowionej Traktatem WE.

3. Niniejsza wspólna deklaracja wyjaśnia te metody pracy oraz zasady ich stosowania w praktyce. Stanowi
ona uzupełnienie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (1), a w
szczególności tych jego postanowień, które dotyczą procedury współdecyzji. Instytucje zobowiązują się
do pełnej realizacji takich zobowiązań, zgodnie z zasadami przejrzystości, demokratycznej kontroli i
skuteczności. W związku z tym instytucje powinny przykładać szczególną wagę do postępów w zakresie
uproszczenia wniosków legislacyjnych, przy czym działania te muszą pozostawać w zgodzie ze wspól-
notowym dorobkiem prawnym.

4. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze na wszystkich etapach procedury współdecyzji w celu
możliwie najszerszego uzgodnienia zajmowanych stanowisk i tym samym stworzenia, w stosownych
przypadkach, warunków do przyjęcia danego aktu prawnego na wczesnym etapie procedury.

5. W tym celu instytucje współdziałają w ramach kontaktów na szczeblu międzyinstytucjonalnym, tak aby
monitorować postępy prac i analizować stopień zbliżenia stanowisk na wszystkich etapach procedury
współdecyzji.

6. Instytucje zobowiązują się zgodnie ze swoimi regulaminami wewnętrznymi do regularnej wymiany
informacji na temat postępów prac nad aktami prawnymi przyjmowanymi w ramach procedury współ-
decyzji. Zapewniają one, aby ich odpowiednie harmonogramy prac były możliwie najszerszej koordyno-
wane w celu ułatwienia spójnej i zbieżnej realizacji procedur. W związku z tym instytucje będą dążyć
do ustalenia orientacyjnego harmonogramu zakończenia kolejnych etapów prowadzących do ostatecz-
nego przyjęcia poszczególnych wniosków legislacyjnych, równocześnie w pełni uwzględniając poli-
tyczny charakter procesu decyzyjnego.
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7. Współpraca między instytucjami w kontekście procedury współdecyzji przybiera często formę trójstron-
nych posiedzeń. System takich posiedzeń już okazał się skuteczny i elastyczny, znacząco zwiększając
możliwości osiągnięcia porozumienia na etapie pierwszego i drugiego czytania, a także ułatwiając przy-
gotowanie prac komitetu pojednawczego.

8. Takie posiedzenia trójstronne odbywają się zazwyczaj na zasadach nieformalnych. Mogą one być organi-
zowane na wszystkich etapach procedury oraz z udziałem przedstawicieli różnych szczebli, w zależ-
ności od przewidzianej debaty. Każda instytucja zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym
wyznaczy swoich przedstawicieli na każde posiedzenie, określi swój mandat negocjacyjny oraz
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje pozostałe instytucje o ustaleniach dotyczących posie-
dzenia.

9. W zakresie, w jakim jest to możliwe, wszelkie projekty tekstów kompromisowych przedłożone w celu
omówienia na jednym z kolejnych posiedzeń przekazywane są z wyprzedzeniem wszystkim uczest-
nikom. Aby zwiększyć przejrzystość, należy w miarę możliwości informować o trójstronnych posiedze-
niach odbywających się w Parlamencie Europejskim i Radzie.

10. Prezydencja Rady będzie starała się uczestniczyć w posiedzeniach komisji parlamentarnych. W odpo-
wiednich przypadkach rozpatrzy ona wnikliwie każdy wniosek o przekazanie informacji na temat
stanowiska Rady.

PIERWSZE CZYTANIE

11. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze w celu możliwie najszerszego uzgodnienia zajmowa-
nych stanowisk, tak aby tam, gdzie jest to możliwe, akty prawne mogły zostać przyjęte w pierwszym
czytaniu.

Porozumienie na etapie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim

12. W celu ułatwienia przebiegu prac w pierwszym czytaniu, nawiązywane są odpowiednie kontakty.

13. Komisja ułatwia takie kontakty oraz w sposób konstruktywny korzysta z przysługującego jej prawa
inicjatywy w celu uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady, przy należytym uwzględ-
nieniu równowagi międzyinstytucjonalnej oraz roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

14. W przypadku osiągnięcia porozumienia w efekcie nieformalnych negocjacji w ramach posiedzeń trój-
stronnych przewodniczący COREPER-u przekazuje w piśmie skierowanym do przewodniczącego właś-
ciwej komisji parlamentarnej szczegółowe informacje na temat treści porozumienia, w formie poprawek
do wniosku Komisji. W piśmie tym należy zaznaczyć, że Rada zamierza zaakceptować takie zmiany, z
zastrzeżeniem weryfikacji prawno-lingwistycznej, o ile zostaną one zatwierdzone w głosowaniu na
posiedzeniu plenarnym. Kopię tego pisma przekazuje się Komisji.

15. W takiej sytuacji, jeżeli prawdopodobne jest przyjęcie aktu prawnego w pierwszym czytaniu, powinno
się jak najszybciej przedstawić informacje na temat woli zawarcia porozumienia.

Porozumienie na etapie wspólnego stanowiska Rady

16. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na etapie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim
kontakty mogą być kontynuowane w celu zawarcia porozumienia na etapie wspólnego stanowiska.

17. Komisja ułatwia takie kontakty oraz w sposób konstruktywny korzysta z przysługującego jej prawa
inicjatywy w celu uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady, przy należytym uwzględ-
nieniu równowagi międzyinstytucjonalnej oraz roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

18. W przypadku osiągnięcia porozumienia na tym etapie przewodniczący właściwej komisji parlamen-
tarnej w piśmie skierowanym do przewodniczącego COREPER-u przedstawia swoje zalecenie na posie-
dzenie plenarne dotyczące akceptacji wspólnego stanowiska Rady bez wnoszenia poprawek, z zastrze-
żeniem potwierdzenia wspólnego stanowiska przez Radę i dokonania weryfikacji prawno-lingwistycznej.
Kopię tego pisma przekazuje się Komisji.

DRUGIE CZYTANIE

19. W przedstawionym uzasadnieniu Rada w możliwe najbardziej precyzyjny sposób wyjaśnia przyczyny,
które doprowadziły do przyjęcia przez nią wspólnego stanowiska. W trakcie drugiego czytania Parla-
ment Europejski w możliwie najszerszym stopniu uwzględnia te przyczyny oraz stanowisko Komisji.

20. Przed przekazaniem wspólnego stanowiska Rada dąży do ustalenia, w porozumieniu z Parlamentem
Europejskim i Komisją, daty jego przekazania, tak aby zapewnić maksymalną efektywność procedury
legislacyjnej na etapie drugiego czytania.
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Porozumienie na etapie drugiego czytania w Parlamencie Europejskim

21. Niezwłocznie po przekazaniu Parlamentowi Europejskiemu wspólnego stanowiska Rady kontynuowane
są właściwe kontakty, których celem jest lepsze poznanie poszczególnych stanowisk i tym samym jak
najszybsze zakończenie procedury legislacyjnej.

22. Komisja ułatwia takie kontakty oraz przedstawia własną opinię w celu uzgodnienia stanowisk Parla-
mentu Europejskiego i Rady, przy należytym uwzględnieniu równowagi międzyinstytucjonalnej oraz roli
powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

23. W przypadku osiągnięcia porozumienia w efekcie nieformalnych negocjacji w ramach posiedzeń trój-
stronnych przewodniczący COREPER-u przekazuje w piśmie skierowanym do przewodniczącego właś-
ciwej komisji parlamentarnej szczegółowe informacje na temat treści porozumienia, w formie poprawek
do wspólnego stanowiska Rady. W piśmie tym należy zaznaczyć, że Rada zamierza zaakceptować takie
zmiany, z zastrzeżeniem weryfikacji prawno-lingwistycznej, o ile zostaną one zatwierdzone w głoso-
waniu na posiedzeniu plenarnym. Kopię tego pisma przekazuje się Komisji.

POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE

24. W przypadku gdy okaże się, że Rada nie będzie w stanie zaakceptować wszystkich poprawek Parla-
mentu Europejskiego na etapie drugiego czytania, w momencie, w którym Rada będzie gotowa do
przedstawienia swojego stanowiska, zostanie zorganizowane pierwsze posiedzenie trójstronne. Każda
instytucja wyznaczy zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym swoich przedstawicieli na każde
posiedzenie oraz określi swój mandat negocjacyjny. Komisja na jak najwcześniejszym etapie poinfor-
muje obie delegacje o swoich zamiarach w odniesieniu do swojej opinii na temat poprawek Parlamentu
Europejskiego wprowadzonych w drugim czytaniu.

25. Posiedzenia trójstronne odbywają się są przez cały czas trwania postępowania pojednawczego w celu
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii oraz stworzenia warunków do osiągnięcia porozumienia w
ramach komitetu pojednawczego. Wyniki prac posiedzeń trójstronnych są omawiane oraz w miarę
możliwości zatwierdzane na posiedzeniach właściwych instytucji.

26. Komitet pojednawczy jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady za zgodą Przewodniczącego Parla-
mentu Europejskiego, przy należytym uwzględnieniu postanowień Traktatu.

27. Komisja bierze udział w postępowaniu pojednawczym oraz podejmuje wszelkie inicjatywy w celu
uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady. Inicjatywy takie mogą obejmować przygoto-
wanie kompromisowych projektów aktów uwzględniających stanowiska Parlamentu Europejskiego i
Rady, przy należytym uwzględnieniu roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

28. Przewodnictwo w komitecie pojednawczym sprawują wspólnie Przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego i Przewodniczący Rady. Przewodniczą oni na przemian kolejnym posiedzeniom komitetu.

29. Obaj przewodniczący ustalają wspólnie terminy i każdorazowy porządek dzienny posiedzeń komitetu
pojednawczego w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania komitetu pojednawczego przez cały
czas trwania postępowania pojednawczego. Ustalenia dotyczące planowanych terminów konsultowane
są z Komisją. Parlament Europejski i Rada wyznaczają z wyprzedzeniem orientacyjne odpowiednie
terminy w ramach postępowania pojednawczego i zawiadamiają o nich Komisję.

30. Obaj przewodniczący mogą umieścić kilka spraw w porządku dziennym każdego posiedzenia komitetu
pojednawczego. Obok sprawy zasadniczej (określanej jako „punkt B”), co do której nie osiągnięto
jeszcze porozumienia, możliwe jest otwarcie lub zamknięcie postępowania pojednawczego w odnie-
sieniu do innych spraw (określanych jako „punkt A”) bez ich omawiania.

31. Zachowując określone w Traktacie terminy Parlament Europejski i Rada w możliwie najszerszym
zakresie uwzględniają wymogi dotyczące ustalenia właściwego harmonogramu, w szczególności zwią-
zane z przerwami w działalności instytucji oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego. W każdym
przypadku należy dążyć do maksymalnego skrócenia przerwy w działalności.

32. Komitet pojednawczy obraduje na przemian w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego i Rady w
celu zapewnienia równego podziału zasobów, w tym w zakresie tłumaczeń ustnych.

33. Komitetowi pojednawczemu udostępnia się wniosek Komisji, wspólne stanowisko Rady oraz opinię
Komisji na jego temat, poprawki proponowane przez Parlament Europejski oraz opinię Komisji na
temat tych poprawek, a także wspólny dokument roboczy delegacji Parlamentu Europejskiego i Rady.
Dokument roboczy powinien umożliwiać czytelnikom łatwe ustalenie spornych kwestii i skuteczne
odniesienie się do nich. Co do zasady, Komisja przedkłada swoją opinię w terminie trzech tygodni od
oficjalnego otrzymania wyników głosowania w Parlamencie Europejskim, a najpóźniej przed rozpoczę-
ciem postępowania pojednawczego.
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34. Obaj przewodniczący mogą przedkładać wersje aktu prawnego do zatwierdzenia przez komitet pojed-
nawczy.

35. Porozumienie w sprawie wspólnego tekstu zawierane jest podczas posiedzenia komitetu pojednawczego
lub po nim, poprzez wymianę pism między oboma przewodniczącymi. Kopie takich pism przekazuje
się Komisji.

36. Jeżeli komitet osiągnął porozumienie w sprawie wspólnego tekstu, przedkłada się go, po ostatecznej
weryfikacji prawno-lingwistycznej, obu przewodniczącym w celu formalnego zatwierdzenia. Jednakże w
szczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne do zachowania terminów, do zatwierdzenia przez
obu przewodniczących może zostać przedłożony projekt wspólnego tekstu.

37. Obaj przewodniczący przekazują zatwierdzony wspólny tekst Przewodniczącym Parlamentu Europej-
skiego i Rady w formie pisma podpisanego przez obu przewodniczących. Jeżeli komitet pojednawczy
nie jest w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, przewodniczący zawiadamiają o
tym Przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady w piśmie podpisanym przez obu przewodni-
czących. Pisma te traktowane są jako oficjalny protokół. Kopie takich pism są przekazywane Komisji w
celach informacyjnych. Po zakończeniu procedury dokumenty robocze wykorzystane podczas postępo-
wania pojednawczego są udostępniane w rejestrach poszczególnych instytucji.

38. Sekretariat Parlamentu Europejskiego oraz Sekretariat Generalny Rady występują wspólnie jako sekreta-
riat komitetu pojednawczego we współpracy z Sekretariatem Generalnym Komisji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

39. W przypadku gdy Parlament Europejski lub Rada uznają, że konieczne jest przedłużenie terminów, o
których mowa w art. 251 Traktatu, zawiadamiają o tym odpowiednio Przewodniczącego drugiej insty-
tucji oraz Komisję.

40. Jeżeli Instytucje osiągnęły porozumienie na etapie pierwszego lub drugiego czytania albo podczas postę-
powania pojednawczego, uzgodniony tekst podlega ostatecznej weryfikacji przez służby prawno-
lingwistyczne Parlamentu Europejskiego i Rady, działające w ścisłej współpracy i za wzajemnym porozu-
mieniem.

41. W uzgodnionym tekście nie można wprowadzać żadnych zmian bez wyraźnej zgody Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady reprezentowanych na odpowiednim szczeblu.

42. Ostatecznej weryfikacji dokonuje się przy należytym uwzględnieniu zróżnicowanych procedur w Parla-
mencie Europejskim i Radzie, w szczególności przy zachowaniu terminów zakończenia procedur
wewnętrznych. Instytucje zobowiązują się nie wykorzystywać terminów przeznaczonych na ostateczną
weryfikację prawno-lingwistyczną w celu ponownego otwarcia dyskusji na temat kwestii merytorycz-
nych.

43. Parlament Europejski i Rada uzgadniają wspólny układ tekstów przygotowanych wspólnie przez te
instytucje.

44. Instytucje zobowiązują się do stosowania w możliwie najszerszym zakresie wzajemnie akceptowanych
standardowych klauzul wprowadzanych do aktów przyjmowanych w trybie procedury współdecyzji, co
dotyczy w szczególności przepisów dotyczących kompetencji wykonawczych (zgodnie z decyzją w
sprawie „komitologii” (1)), wejścia w życie, transpozycji oraz stosowania aktów, jak również poszano-
wania prawa inicjatywy przysługującego Komisji.

45. Instytucje będą starały się organizować wspólną konferencję prasową w celu ogłoszenia pomyślnego
zakończenia procedury legislacyjnej na etapie pierwszego lub drugiego czytania albo postępowania
pojednawczego. Będą się one także starały wydawać wspólne oświadczenia dla prasy.

46. Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę aktu prawnego w trybie procedury współdecyzji jego
tekst jest przekazywany do podpisu Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącemu
Rady, jak również Sekretarzom Generalnym tych instytucji.

47. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady otrzymują akt do podpisu w swoich odpowiednich
językach oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, podpisują akt wspólnie podczas wspólnej ceremonii
organizowanej każdego miesiąca w celu podpisania istotnych aktów w obecności mediów.
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(1) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23). Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z
27.7.2006, str. 11).
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48. Wspólnie podpisany akt przekazywany jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Publikacja następuje zazwyczaj w terminie dwóch miesięcy od daty przyjęcia danego aktu prawnego
przez Parlament Europejski i Radę.

49. Jeżeli jedna z instytucji stwierdzi, że w akcie (lub w jednej z jego wersji językowych) wystąpiła omyłka
lub inny oczywisty błąd, niezwłocznie zawiadamia o tym pozostałe instytucje. Jeżeli błąd dotyczy aktu,
który nie został jeszcze przyjęty ani przez Parlament Europejski ani przez Radę, służby prawno-lingwis-
tyczne Parlamentu Europejskiego i Rady przygotowują w ścisłej współpracy niezbędne sprostowanie.
Jeżeli natomiast błąd dotyczy aktu, który został już przyjęty przez jedną lub obie z tych instytucji, to,
niezależnie od tego, czy został on już opublikowany, Parlament Europejski i Rada przyjmują zgodnie
sprostowanie, sporządzone według odpowiednich procedur tych instytucji.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady Unii Europejskiej

Przewodniczący

W imieniu Komisji Wspólnot
Europejskich

Przewodniczący

30.6.2007 C 145/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL
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Kodeks postępowania w negocjacjach w kontekście zwykłej procedury ustawodawczej1

1. Wprowadzenie

Niniejszy kodeks postępowania zawiera wytyczne obowiązujące wewnątrz Parlamentu,
dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji na wszystkich etapach zwykłej procedury
ustawodawczej, w tym na etapie trzeciego czytania, i powinien być interpretowany w związku
z art. 69b–69f Regulaminu.

Jest on uzupełnieniem odpowiednich przepisów Porozumienia międzyinstytucjonalnego w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.2, które dotyczy przejrzystości
i koordynacji procesu legislacyjnego, oraz wspólnej deklaracji w sprawie praktycznych zasad
dotyczących stosowania procedury współdecyzji3, uzgodnionej pomiędzy Parlamentem, Radą
i Komisją w dniu 13 czerwca 2007 r.

2. Zasady ogólne i przygotowania do negocjacji

Negocjacje międzyinstytucjonalne w ramach zwykłej procedury ustawodawczej powinny
opierać się na zasadach przejrzystości, rozliczalności i skuteczności w celu zapewnienia
wiarygodnego, identyfikowalnego i otwartego procesu podejmowania decyzji, zarówno w
Parlamencie, jak i wobec opinii publicznej.

Co do zasady, Parlament powinien wykorzystywać wszelkie możliwości dostępne na
wszystkich etapach zwykłej procedury ustawodawczej. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji,
zwłaszcza z myślą o osiągnięciu porozumienia w pierwszym czytaniu, podlega rozpatrywaniu
odrębnie dla każdego przypadku, przy uwzględnieniu odrębnych cech charakterystycznych
poszczególnych spraw.

Możliwość przystąpienia do negocjacji z Radą jest przedstawiana przez sprawozdawcę
pełnemu składowi komisji, która podejmuje decyzję zgodnie z odpowiednim artykułem
Regulaminu. Mandatem jest sprawozdanie ustawodawcze komisji lub poprawki przyjęte na
posiedzeniu plenarnym – do negocjacji dotyczących pierwszego czytania, do negocjacji
dotyczących wczesnego drugiego lub drugiego czytania – stanowisko Parlamentu w
pierwszym czytaniu, a do negocjacji dotyczących trzeciego czytania – stanowisko Parlamentu
w drugim czytaniu.

Parlament jest informowany o wszystkich decyzjach o przystąpieniu do negocjacji i je
nadzoruje. W celu uzyskania jak najwyższego stopnia przejrzystości w procesie legislacyjnym
przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji regularnie informuje Konferencję
Przewodniczących, systematycznie i terminowo przekazując informacje o wszystkich
decyzjach komisji o przystąpieniu do negocjacji i o postępach w pracach nad dossier w ramach
zwykłej procedury ustawodawczej. Porozumienie osiągnięte podczas negocjacji uznaje się za
wstępne do czasu przyjęcia go przez Parlament.

1 Wersja zatwierdzona przez Konferencję Przewodniczących w dniu 28 września 2017 r.
2 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
3 Dz.U. C 145 z 30.6.2007, s. 5.
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W pierwszym, wczesnym drugim i drugim czytaniu głównym organem odpowiedzialnym za
prowadzenie negocjacji jest właściwa komisja parlamentarna, reprezentowana przez zespół
negocjacyjny zgodnie z art. 69f Regulaminu. W trzecim czytaniu Parlament jest
reprezentowany w negocjacjach przez delegację PE do komitetu pojednawczego, której
przewodniczy jeden z wiceprzewodniczących odpowiedzialny za procedurę pojednawczą.
Przez cały okres negocjacji zachowuje się równowagę polityczną, a wszystkie grupy polityczne
reprezentowane są w tych negocjacjach przynajmniej na poziomie personelu parlamentarnego.

Postanowienia niniejszego kodeksu postępowania stosuje się odpowiednio, gdy są spełnione
warunki określone w art. 54 dotyczącym procedury obejmującej zaangażowane komisje lub w
art. 55 dotyczącym procedury wspólnych posiedzeń komisji, w szczególności w odniesieniu
do składu zespołu negocjacyjnego i prowadzenia negocjacji. Przewodniczący
zainteresowanych komisji powinni uprzednio uzgodnić warunki wzajemnej współpracy w
trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych.

3. Prowadzenie negocjacji i końcowe opracowanie porozumienia

Co do zasady, w celu zwiększenia przejrzystości, Parlament zapewnia środki niezbędne do
należytego informowania opinii publicznej przez cały czas trwania cyklu legislacyjnego, w
ścisłej współpracy z pozostałymi instytucjami, i tym samym ułatwia identyfikowalność
procesu legislacyjnego. Obejmuje to wspólne ogłaszanie pozytywnych wyników procedur
ustawodawczych, w tym w ramach wspólnych konferencji prasowych lub za pomocą innych
środków uznanych za stosowne.

Negocjacje w ramach rozmów trójstronnych są oparte na jednym, wspólnym dokumencie
(często w formie tekstu wielokolumnowego) zawierającym stanowiska poszczególnych
instytucji w odniesieniu do poprawek każdej z pozostałych instytucji, jak również wstępnie
uzgodnione teksty kompromisowe. Dokument ten jest wspólny dla wszystkich instytucji
zaangażowanych w proces i każda jego wersja rozpowszechniana przed posiedzeniem
trójstronnym powinna, co do zasady, zostać uzgodniona przez oba organy władzy
ustawodawczej. Po każdym posiedzeniu trójstronnym przewodniczący zespołu
negocjacyjnego i sprawozdawca informują komisję przedmiotowo właściwą lub jej
koordynatorów o postępach w negocjacjach.

Gdy zostanie osiągnięte wstępne porozumienie z Radą, przewodniczący zespołu
negocjacyjnego i sprawozdawca informują komisję przedmiotowo właściwą o wyniku
negocjacji, który podaje się do wiadomości publicznej. Komisja przedmiotowo właściwa
otrzymuje do rozpatrzenia tekst wstępnego porozumienia w formie wyraźnie ukazującej
zmiany w stosunku do projektu aktu ustawodawczego. Komisja przedmiotowo właściwa
podejmuje decyzję zgodnie z art. 69f Regulaminu.

Wstępne porozumienie osiągnięte podczas negocjacji jest potwierdzane w oficjalnym piśmie.
W przypadku porozumień w pierwszym i drugim czytaniu przewodniczący Coreper
potwierdza wstępne porozumienie pismem skierowanym do przewodniczącego komisji
przedmiotowo właściwej, natomiast w przypadku wczesnego porozumienia w drugim czytaniu
przewodniczący komisji przedmiotowo właściwej informuje Radę, że zaleci zgromadzeniu
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plenarnemu, aby przyjęło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, odpowiadające tekstowi
wstępnego porozumienia, bez poprawek Parlamentu w drugim czytaniu1.

Od zatwierdzenia wstępnego porozumienia przez komisję do głosowania na posiedzeniu
plenarnym powinno upłynąć wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić grupom politycznym
przygotowanie ich ostatecznego stanowiska.

Wstępne porozumienie podlega końcowemu opracowaniu prawno-lingwistycznemu zgodnie z
art. 193 Regulaminu. We wstępnym porozumieniu nie dokonuje się zmian bez wyraźnej zgody,
na odpowiednim szczeblu, zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Rady.

4. Wsparcie dla zespołu negocjacyjnego

Zespół negocjacyjny otrzymuje wszystkie środki niezbędne do tego, aby w należyty sposób
prowadzić prace. Jest on wspomagany przez administracyjny zespół projektowy
koordynowany przez sekretariat komisji przedmiotowo właściwej i powinien obejmować co
najmniej przedstawicieli Działu Spraw Legislacyjnych, Wydziału Prawnego, Dyrekcji ds.
Aktów Legislacyjnych, służb prasowych Parlamentu i innych stosownych służb, o których
zaangażowaniu decyduje się indywidualnie w każdym przypadku. Na posiedzenia stanowiące
przygotowanie do posiedzeń trójstronnych lub na posiedzenia podsumowujące rozmowy
trójstronne zaprasza się doradców grup politycznych. Wsparcie administracyjne udzielane
delegacji Parlamentu do komitetu pojednawczego koordynuje Dział Spraw Legislacyjnych.

1 Zob. pkt 18 wspólnej deklaracji w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji.
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32002Q0328

28.3.2002 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH C 77/1

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE
z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych

(2002/C 77/01)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada Europejska zebrana w Edynburgu w grudniu 1992
roku podkreśliła znaczenie, jakie dla Wspólnoty ma uczy-
nienie prawa wspólnotowego bardziej dostępnym i zrozu-
miałym.

(2) W dniu 20 grudnia 1994 roku, działając zgodnie z wytycz-
nymi sporządzonymi przez Radę Europejską, Parlament
Europejski, Rada i Komisja zawarły Porozumienie Mię-
dzyinstytucjonalne w sprawie szybszej metody pracy nad
urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (1) w celu zna-
czącego poprawienia czytelności aktów prawnych, które
zostały zmienione w znacznym zakresie.

(3) Jednakże doświadczenie wskazuje, że pomimo wykorzys-
tania szybszej metody, składanie przez Komisję wniosków
dotyczących urzędowej kodyfikacji i przyjmowanie urzę-
dowych aktów kodyfikacyjnych przez prawodawcę często
ulegają opóźnieniu, w szczególności ponieważ przyjęte
w międzyczasie nowe zmiany odnośnych aktów prawnych
prowadzą do podejmowania od nowa prac kodyfikacyj-
nych.

(4) Jest zatem wskazane, w szczególności w odniesieniu do
często zmienianych aktów prawnych, stosowanie techniki
prawodawczej, która umożliwia dokonywanie zmian
i kodyfikację aktów w ramach jednego tekstu prawnego.

(5) W tym kontekście, w przypadku gdy należy dokonać
zmiany merytorycznej wcześniejszego aktu prawnego,

technika przekształcenia pozwala na przyjęcie jednego tek-
stu prawnego, który jednocześnie wprowadza pożądane
zmiany, kodyfikuje tę zmianę z niezmienionymi postano-
wieniami wcześniejszego aktu i uchyla wcześniejszy akt.

(6) Zatem technika przekształcenia w zakresie, w jakim zapo-
biega mnożeniu odrębnych aktów zmieniających, które
często czyni regulacje trudnymi do zrozumienia, stanowi
właściwy sposób zapewnienia trwałej, powszechnej czytel-
ności wspólnotowych postanowień.

(7) Bardziej usystematyzowane stosowanie techniki prze-
kształcenia stanowi część środków przyjętych przez insty-
tucje w trybie Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z
dnia 22 grudnia 1998 roku (2) w celu uczynienia postano-
wień wspólnotowych bardziej dostępnymi, takich jak
przyjęcie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfika-
cją i ustanawianie wspólnych wytycznych dotyczących
jakości projektowania postanowień wspólnotowych.

(8) Rada Europejska zebrana w Helsinkach w grudniu 1999
roku wyraziła życzenie, aby Parlament Europejski, Rada
i Komisja jak najszybciej zawarły Porozumienie Międzyin-
stytucjonalne w sprawie stosowania techniki przekształce-
nia,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. Celem niniejszego Porozumienia jest ustanowienie reguł
proceduralnych umożliwiających bardziej uporządkowane wyko-
rzystanie techniki przekształcenia zgodnie z normalnym proce-
sem prawodawczym Wspólnoty.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2. (2) Dz.U. C 73 z 17.3.1999, str. 1.
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2. Przekształcenie polega na przyjęciu nowego aktu prawne-
go, który łączy, w ramach jednego tekstu, zarówno zmiany mery-
toryczne wprowadzane przez nowy akt do wcześniejszego aktu
jak i niezmienione postanowienia wcześniejszego aktu. Nowy akt
prawny zastępuje i uchyla akt wcześniejszy.

3. Przedłożony przez Komisję wniosek o przekształcenie doty-
czy zmian merytorycznych, które nowy akt wprowadza we wcze-
śniejszym akcie. Dodatkowo wniosek zawiera także kodyfikację
niezmienionych postanowień wcześniejszego aktu prawnego z
tymi zmianami merytorycznymi.

4. Do celów niniejszego Porozumienia:

— „wcześniejszy akt” oznacza obowiązujący akt prawny, ewen-
tualnie zmieniony aktem lub aktami zmieniającymi,

— „zmiana merytoryczna” oznacza każdą zmianę mającą wpływ
na treść wcześniejszego aktu, w odróżnieniu od zmian czysto
formalnych lub redakcyjnych,

— „niezmieniony przepis” oznacza każdy przepis wcześniej-
szego aktu, który nie został poddany zmianom merytorycz-
nym, pomimo że mógł zostać poddany zmianom czysto for-
malnym lub redakcyjnym.

Nie stanowi aktu przekształconego nowy akt prawny wprowa-
dzający zmiany merytoryczne do wszystkich postanowień wcze-
śniejszego aktu z wyjątkiem znormalizowanych postanowień lub
sformułowań, który zastępuje i uchyla,

5. Normalny proces prawotwórczy Wspólnoty jest w pełni
wykonywany.

6. Wniosek o przekształcenie spełnia następujące kryteria:

a) Uzasadnienie towarzyszące wnioskowi:

i) wyraźnie określa, że dotyczy ono wniosku o przekształ-
cenie oraz podaje przyczyny przyjęcia takiego podejścia;

ii) określa uzasadnienie każdej proponowanej zmiany mery-
torycznej;

iii) precyzyjnie wskazuje, które postanowienia wcześniej-
szego aktu pozostają niezmienione.

b) Proponowany tekst prawny jest przedstawiany w sposób,
który:

i) umożliwia wyraźne odróżnienie zmian merytorycznych
i nowych motywów od postanowień i motywów, które
pozostają niezmienione;

ii) w odniesieniu do postanowień i motywów, które pozo-
stają niezmienione, jest podobny do sposobu wykorzysty-
wanego przy przedstawianiu wniosków o urzędową kody-
fikację aktów prawodawczych.

7. W celu zapewnienia jasności i pewności prawnej wszystkie
akty przekształcone muszą być zgodne, między innymi (1), z
następującym regułami techniki prawodawczej:

a) Pierwszy motyw wskazuje, że nowy akt prawny stanowi prze-
kształcenie wcześniejszego aktu.

b) Artykuł uchylający wcześniejszy akt przewiduje, że odniesie-
nia do wcześniejszego aktu uznaje się za odniesienia do aktu
przekształconego i że takie odniesienia należy interpretować
zgodnie z tabelą zbieżności, załączoną do aktu przekształco-
nego.

c) Ponadto, w akcie przekształcającym dyrektywę:

i) artykuł uchylający przewiduje, że zobowiązania Państw
Członkowskich wynikające z okresu transpozycji (2) oraz,
tam gdzie to stosowne, okres wykonania określony
w dyrektywie uchylonej aktem przekształconym nie zos-
taje naruszone przez to uchylenie;

ii) okresy określone w pkt i) ustanawia się w Załączniku
w formie tabeli;

iii) artykuł dotyczący obowiązku transpozycji (3) przekształ-
conej dyrektywy do prawa krajowego odnosi się wyłącz-
nie do tych postanowień, które zostały poddane zmianie
merytorycznej i które zostały wyraźnie określone jako
takie. Transpozycja niezmienionych postanowień w prze-
kształconej dyrektywie jest dokonywana zgodnie z wcze-
śniejszymi dyrektywami.

(1) Patrz w szczególności: Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia
22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących
jakości przygotowania projektów prawodawstwa wspólnotowego
(Dz.U. C 73 z 17.3.1999, str. 1).

(2) Tzn. okres ustanowiony w odniesieniu do wprowadzenia w życie
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych nie-
zbędnych do wykonywania przepisów dyrektywy.

(3) Tzn. obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonywania
przepisów dyrektywy.

01/t. 3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 419
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8. W przypadku gdy w toku procedury prawodawczej okaże
się niezbędne wprowadzenie w przyjmowanym przekształconym
akcie zmian merytorycznych w odniesieniu do tych postanowień,
które we wniosku Komisji pozostają niezmienione, takich zmian
dokonuje się według procedury przewidzianej w Traktacie, zgod-
nie ze stosowanymi podstawami prawnymi.

9. Konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, bada
wniosek o przekształcenie. Grupa robocza jak najszybciej wydaje
opinię w celu przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Komisji stwierdzającą, że wniosek nie zawiera żadnych zmian
merytorycznych innych niż te określone jako takie.

10. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie następnego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europej-
skich.

Niniejsze Porozumienie stosuje się do wszystkich wniosków o
przekształcenie przedłożonych od daty wejścia w życie Porozu-
mienia.

Po trzech latach od daty wejścia w życie nastąpi ocena stosowa-
nia niniejszego Porozumienia. W tym celu służby prawne insty-
tucji będących sygnatariuszami niniejszego Porozumienia przed-
łożą sprawozdanie oceniające i zaproponują, w miarę potrzeb,
wszelkie wymagane zmiany.

Sporządzono w Brukseli, dwudziestego ósmego dnia dwa tysiące pierwszego roku.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

rzewodniczący

W imieniu Komisji

Przewodniczący
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31996Y0404(02)

4.4.1996 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH C 102/2

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

z dnia 20 grudnia 1994 r.

Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych

(96/C 102/02)

(Niniejszy tekst zastępuje i anuluje tekst opublikowany w Dz.U. C 293 z dnia 8 listopada 1995 r.)

1. Do celów niniejszej metody pracy urzędowa kodyfikacja oznacza procedurę uchylania aktów prawnych
przeznaczonych do kodyfikacji i zastępowania ich jednolitymi dokumentami, niezawierającymi zmian
merytorycznych tych dokumentów.

2. Sektory podlegające kodyfikacji w pierwszej kolejności zostaną uzgodnione przez trzy instytucje, których to
dotyczy, na wniosek Komisji. Komisja zawrze w swoim programie pracy propozycje w sprawie kodyfikacji,
jakie zamierza przedstawić.

3. Komisja zobowiązuje się nie wprowadzać do swoich propozycji w sprawie kodyfikacji żadnych zmian
merytorycznych w aktach, które mają podlegać kodyfikacji.

4. Konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji, zbada propozycje przed ich przyjęciem przez Komisję. Potwierdzi ona jak najwcześniej, że
rzeczywiście ograniczają się one wyłącznie do prostej kodyfikacji, bez zmian merytorycznych.

5. Normalny proces prawotwórczy Wspólnoty zostanie w pełni wykonany.

6. Cel propozycji Komisji, mianowicie prosta kodyfikacja istniejących tekstów, stanowi ograniczenie prawne,
zakazujące dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych przez Parlament Europejski lub Radę.

7. Propozycja Komisji będzie analizowana we wszystkich jej aspektach przy zastosowaniu przyspieszonej
procedury w Parlamencie Europejskim (jeden komitet analizuje propozycję i procedurę uproszczoną dla jej
zatwierdzenia) oraz w Radzie (badanie przez jedną grupę roboczą oraz procedura „punktów I/A” dla COREPER
i Rady).
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8. Jeżeli w trakcie procesu legislacyjnego niezbędne okaże się wykroczenie poza prostą kodyfikację i dokonanie
zmian merytorycznych, do obowiązków Komisji będzie należało złożenie wszelkich propozycji w miarę
potrzeb.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego grudnia roku tysiąc dziewięćset
dziewięćdziesiątego czwartego.

W imieniu Rady Unii Europejskiej

Klaus KINKEL

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

Nicole FONTAINE

W imieniu Komisji

Jacques DELORS
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31999Y0317(01)

17.3.1999DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICHC 73/1

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

z dnia 22 grudnia 1998 roku

w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego

(1999/C 73/01)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Deklarację nr 39 w sprawie jakości legislacji wspól-
notowej, przyjętą w dniu 2 października 1997 roku przez Kon-
ferencję Międzyrządową i załączoną do Aktu Końcowego Trak-
tatu z Amsterdamu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jasne, proste i precyzyjne sporządzanie wspólnotowych
aktów prawnych jest istotne, jeśli mają być one przejrzy-
ste i łatwo zrozumiałe przez obywateli oraz podmioty
gospodarcze. Jest to także warunkiem wstępnym dla
prawidłowego wykonywania i jednolitego stosowania pra-
wodawstwa wspólnotowego w Państwach Członkowskich.

(2) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości
zasada bezpieczeństwa prawnego, która jest częścią
wspólnotowego porządku prawnego, wymaga, aby prawo-
dawstwo wspólnotowe było jasne i precyzyjne, a jego sto-
sowanie możliwe do przewidzenia przez obywateli.
Wymóg ten musi być zachowany szczególnie bezwzględ-
nie w przypadku aktu mogącego mieć skutki finansowe
i nakładającego obowiązki na obywateli, aby zaintereso-
wani mogli dokładnie poznać zakres obowiązków, które
nakłada na nich ten akt.

(3) Wytyczne dotyczące jakości prawodawstwa wspólnoto-
wego powinny zatem zostać przyjęte za wspólnym poro-
zumieniem. Wytyczne te mają stanowić instrukcje dla
instytucji Wspólnoty, gdy przyjmują one akty prawne,
oraz dla tych osób w instytucjachWspólnoty, które uczest-
niczą w formułowaniu i sporządzaniu takich aktów
zarówno na etapie wstępnego tekstu, jak na etapie różnych
zmian dokonywanych w nim w trakcie procedury prawo-
dawczej;

(4) Niniejszym wytycznym towarzyszyć powinny środki
mające zapewnić, aby wytyczne były prawidłowo stosowa-
ne; każda instytucja przyjmuje właściwe środki na własny
użytek.

(5) Należy wzmocnić rolę, jaką odgrywają służby prawne
instytucji, łącznie z ekspertami prawnymi/językowymi
w poprawianiu jakości redakcyjnej wspólnotowych aktów
prawnych.

(6) Niniejsze wytyczne uzupełniają wysiłki podejmowane
przez instytucje w celu uczynienia prawodawstwa
wspólnotowego bardziej przystępnego i łatwiejszego do
zrozumienia, w szczególności poprzez urzędową kodyfi-
kację aktów prawnych, przekształcanie i upraszczanie ist-
niejących tekstów.

(7) Niniejsze wytyczne należy uznać za dokumenty do
wewnętrznego użytku przez instytucje. Nie są one praw-
nie wiążące,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE WYTYCZNE ZA WSPÓLNYM
POROZUMIENIEM:

Zasady ogólne

1. Wspólnotowe akty prawne są sporządzane jasno, prosto i pre-
cyzyjnie.

2. Wspólnotowe akty są sporządzane z uwzględnieniem rodzaju
danego aktu, w szczególności tego, czy jest on wiążący czy nie
(rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, zalecenie lub inny akt).

3. Sporządzanie aktów uwzględnia osoby, do których mają one
mieć zastosowanie, w celu umożliwienia im jednoznacznego
określenia ich praw i obowiązków, oraz osoby odpowie-
dzialne za wprowadzanie aktów w życie.
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4. Przepisy aktów są zwięzłe, a ich treść powinna być możliwie
jednolita. Należy unikać nadmiernie długich artykułów i zdań,
niepotrzebnie zawiłych sformułowań i nadużywania skrótów.

5. Przez cały proces prowadzący do ich przyjęcia, projekty aktów
są konstruowane z użyciem pojęć i struktur zdaniowych
uwzględniających wielojęzykowy charakter prawodawstwa
wspólnotowego; należy ostrożnie stosować pojęcia lub termi-
nologię właściwą dla krajowych systemów prawnych.

6. Terminologia zastosowana w danym akcie jest spójna
zarówno wewnętrznie jak i z aktami już obowiązującymi,
w szczególności w tej samej dziedzinie.

Pojęcia identyczne wyrażane są za pomocą tych samych ter-
minów, w możliwie najmniejszym zakresie odbiegającymi od
ich znaczenia w języku potocznym, prawnym lub technicz-
nym.

Różne części aktów

7. Wszystkie wspólnotowe akty o zasięgu ogólnym sporzą-
dzane są zgodnie ze standardową strukturą (tytuł – pream-
buła – część normatywna – załączniki, w danym przypadku).

8. Tytuł aktu sygnalizuje treść w możliwie zwięzły i pełny spo-
sób, nie wprowadzając czytelnika w błąd co do treści części
normatywnej. Tam, gdzie jest to stosowne, po pełnym tytule
aktu może następować tytuł skrócony.

9. Celem umocowania jest określenie podstawy prawnej aktu
i głównych kroków w ramach procedury prowadzącej do
przyjęcia aktu.

10. Celem motywów jest zwięzłe określenie uzasadnienia głów-
nych przepisów części normatywnej bez ich przytaczania
czy parafrazowania. Nie zawierają one przepisów normatyw-
nych lub apeli politycznych.

11. Każdy ustęp jest numerowany.

12. Część normatywna aktu wiążącego nie zawiera przepisów o
charakterze nienormatywnym, takich jak postulaty lub dekla-
racje polityczne, ani też takich, które powtarzają lub parafra-
zują fragmenty lub artykuły Traktatów, czy też takich, które
ponownie przedstawiają przepisy prawa już obowiązujące.

Akty nie zawierają przepisów, które przedstawiają treść
innych artykułów lub powtarzają tytuł aktu.

13. W odpowiednim przypadku, na początku części normatyw-
nej zamieszcza się artykuł określający przedmiot i zakres
aktu.

14. W przypadku gdy pojęcia używane w akcie nie są jedno-
znaczne, powinny one zostać zdefiniowane wspólnie w jed-
nym artykule na początku aktu. Definicje nie zawierają auto-
nomicznych przepisów normatywnych.

15. W najszerszym możliwym zakresie, część normatywna ma
strukturę standardową (przedmiot i zakres – definicje – prawa
i obowiązki – przepisy przyznające uprawnienia wykonaw-
cze – przepisy proceduralne – środki wykonawcze – przepisy
przejściowe i końcowe).

Część normatywna jest dzielona dalej na artykuły i, zależnie
od ich długości i złożoności, na tytuły, rozdziały i sekcje. W
przypadku gdy artykuł zawiera wykaz, każda pozycja
w wykazie powinna być oznaczona numerem lub literą,
zamiast tiret.

Odniesienia wewnętrzne i zewnętrzne

16. Odniesienia do innych aktów powinny być ograniczone do
minimum. Odniesienie precyzyjnie wskazuje akt lub przepis,
do którego się odnosi. Unikać należy również odniesień
okrężnych (odniesienia do aktu lub artykułu, który sam
odsyła z powrotem do wyjściowego przepisu) i odniesień
seryjnych (odniesienia do przepisu, który sam odsyła do
innego przepisu).

17. Odniesienie dokonane w części normatywnej aktu wiążącego
do aktu niewiążącego nie skutkuje nadaniem temu drugiemu
mocy wiążącej. Jeśli zamierzeniem sporządzającego akt jest
nadanie mocy wiążącej całości lub części treści aktu niewią-
żącego, przepisy tego aktu, w najszerszym możliwym zakre-
sie, powinny zostać określone jako część aktu wiążącego.

Akty zmieniające

18. Każda zmiana aktu jest jasno wyrażona. Zmiany mają formę
tekstu, który ma być dodany w zmienianym akcie. Prefero-
wane jest zastępowanie całych przepisów (artykułów lub jed-
nostek podziału wewnątrz artykułów) zamiast dodawania
lub usuwania poszczególnych zdań, zwrotów lub wyrazów.
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Akt zmieniający nie zawiera autonomicznych przepisów
prawa materialnego, których nie dodaje się w akcie, który ma
być zmieniany.

19. Akt, którego zasadniczym celem nie jest zmiana innego aktu,
może określać na końcu zmiany innych aktów będące
następstwem wprowadzanych przez niego zmian. W przy-
padku gdy zmiany będące następstwem są istotne, należy
przyjąć odrębny akt zmieniający.

Przepisy końcowe, uchylenia i załączniki

20. Przepisy ustanawiające daty, terminy, wyjątki, odstępstwa
i przedłużenia, przepisy przejściowe (w szczególności te,
które odnoszą się do wpływu aktu na istniejące sytuacje) oraz
przepisy końcowe (wejście w życie, ostateczny termin trans-
pozycji i tymczasowe stosowanie aktu) sporządzone są przy
użyciu precyzyjnych zwrotów.

Przepisy dotyczące ostatecznych terminów transpozycji i sto-
sowania aktów określają datę wyrażoną jako
dzień/miesiąc/rok. W przypadku dyrektyw te ostateczne ter-
miny wyrażane są w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni
okres na transpozycję.

21. Nieaktualne akty i przepisy są wyraźnie uchylane. Przyjęcie
nowego aktu powinno prowadzić do wyraźnego uchylenia
każdego aktu lub przepisu, który przestał mieć zastosowanie
lub stał się zbędny na mocy nowego aktu.

22. Techniczne aspekty aktu znajdują się w załącznikach, do któ-
rych dokonuje się poszczególnych odniesień w części nor-
matywnej i które nie zawierają żadnych nowych praw lub
obowiązków nieokreślonych w części normatywnej.

Załączniki sporządza się zgodnie ze standardowym forma-
tem,

UZGADNIAJĄ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI WYKONAWCZE:

Instytucje podejmują takie środki odnoszące się do ich wewnętrz-
nej organizacji, jakie uznają za niezbędne w celu zapewnienia, aby
niniejsze wytyczne były prawidłowo stosowane.

W szczególności, instytucje

a) polecają swoim służbom prawnym sporządzenie, w ciągu jed-
nego roku po opublikowaniu niniejszych wytycznych, wspól-
nych praktycznych instrukcji dla osób zaangażowanych
w sporządzanie aktów prawnych;

b) organizują swe odpowiednie procedury wewnętrzne w taki
sposób, aby ich służby prawne, łącznie ze swymi ekspertami
prawnymi/językowymi, mogły w odpowiednim czasie przed-
stawiać swym instytucjom sugestie dotyczące sporządzania
aktów, w celu zastosowania niniejszych wytycznych;

c) sprzyjają utworzeniu jednostek sporządzających akty
w ramach tych organów lub wydziałów instytucji, które są
zaangażowane w proces prawodawczy;

d) zapewniają, aby ich urzędnicy i inni pracownicy zostali prze-
szkoleni w sporządzaniu aktów prawnych, co uczyni ich świa-
domymi w szczególności skutków wielojęzykowości dla jako-
ści aktów;

e) wspierają współpracę z Państwami Członkowskimi w celu
polepszenia zrozumienia poszczególnych kwestii uwzględnia-
nych przy sporządzaniu tekstów;

f) popierają rozwój i doskonalenie narzędzi technologii informa-
tycznych służących wspieraniu sporządzaniu aktów praw-
nych;

g) sprzyjają współpracy między swymi odpowiednimi służbami
odpowiedzialnymi za zapewnienie jakości redakcyjnej aktów
prawnych;

h) polecają swym odpowiednim służbom prawnym okresowe
sporządzanie dla każdej z instytucji sprawozdania dotyczą-
cego środków podjętych na podstawie liter a)–g).

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1998 roku.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady Unii Europejskiej

Przewodniczący

W imieniu Komisji Wspólnot
Europejskich

Przewodniczący
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II 

(Komunikaty) 

POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

PARLAMENT EUROPEJSKI 
RADA 

KOMISJA EUROPEJSKA 

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

z dnia 2 grudnia 2013 r. 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 

(2013/C 373/01) 

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA 
EUROPEJSKA, 

zwane dalej instytucjami, 

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

1. Celem niniejszego porozumienia, przyjętego zgodnie 
z art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„TFUE”), jest wdrożenie dyscypliny budżetowej oraz 
poprawa funkcjonowania corocznej procedury budżetowej 
oraz współpracy między instytucjami w kwestiach budże
towych, jak również zapewnienie należytego zarządzania 
finansami. 

2. Na mocy niniejszego porozumienia dyscyplina budżetowa 
obejmuje wszystkie wydatki. Porozumienie jest wiążące dla 
wszystkich instytucji przez cały okres jego obowiązywania. 

3. Niniejsze porozumienie nie zmienia uprawnień budżeto
wych właściwych dla poszczególnych instytucji, określo
nych w Traktatach, w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 ( 1 ) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich 
ram finansowych”) oraz w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 ( 2 ) („roz
porządzenie finansowe”). 

4. Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają 
wspólnego porozumienia wszystkich instytucji. 

5. Niniejsze porozumienie składa się z trzech części: 

— część I zawiera przepisy uzupełniające dotyczące wielo
letnich ram finansowych, a także przepisy dotyczące 
szczególnych instrumentów nieujętych w wieloletnich 
ramach finansowych, 

— część II dotyczy współpracy międzyinstytucjonalnej 
podczas procedury budżetowej, 

— część III zawiera przepisy dotyczące należytego zarzą
dzania finansami w ramach funduszy Unii. 

6. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie dnia 23 grudnia 
2013 r. i zastępuje porozumienie międzyinstytucjonalne 
z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europej
skim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami ( 3 ). 

CZĘŚĆ I 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY 
SZCZEGÓLNE 

A. Przepisy dotyczące wieloletnich ram finansowych 

7. Informacje dotyczące operacji nieujętych w budżecie 
ogólnym Unii oraz przewidywalnego rozwoju różnych

PL 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 
20 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EC, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). ( 3 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
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kategorii zasobów własnych Unii są ujęte orientacyjnie 
w osobnych tabelach. Informacje te będą corocznie aktua
lizowane i uwzględniane w dokumentach dołączanych do 
projektu budżetu. 

8. Instytucje zapewniają, na potrzeby należytego zarządzania 
finansami, na ile to możliwe, w czasie trwania procedury 
budżetowej oraz w czasie przyjmowania budżetu, pozosta
wienie dostatecznych marginesów poniżej pułapów dla 
poszczególnych działów wieloletnich ram finansowych, 
z wyjątkiem poddziału „Spójność gospodarcza, społeczna 
i terytorialna”. 

Aktualizacja prognoz dotyczących środków na płatności po 
2020 r. 

9. W 2017 r. Komisja dokona aktualizacji prognoz dotyczą
cych środków na płatności po 2020 r. W aktualizacji tej 
uwzględnione zostaną wszystkie stosowne informacje, 
w tym rzeczywiste wykonanie przewidzianych w budżecie 
środków na zobowiązania oraz środków na płatności, jak 
również prognozy dotyczące wykonania. Obejmie ona 
także zasady opracowane w celu zapewnienia uporządko
wanego kształtowania się środków na płatności względem 
środków na zobowiązania oraz prognoz wzrostu dochodu 
narodowego brutto Unii. 

B. Przepisy dotyczące instrumentów szczególnych 
nieujętych w wieloletnich ramach finansowych 

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną 

10. Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy 
na pomoc nadzwyczajną, przedstawi Parlamentowi Euro
pejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków 
z rezerwy do odpowiednich pozycji budżetowych. 

Każdy wniosek Komisji o przesunięcie środków z rezerwy 
musi być jednak poprzedzony zbadaniem możliwości 
realokacji środków. 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych. 

Przesunięcia środków z rezerwy dokonywane są zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym. 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 

11. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Funduszu Soli
darności Unii Europejskiej określone w odpowiednim 
akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek o urucho
mienie funduszu. Jeżeli będą istnieć możliwości realokacji 
środków w ramach działu wymagającego dodatkowych 
wydatków, Komisja – za pomocą odpowiedniego instru
mentu budżetowego – uwzględni to przy sporządzaniu 
koniecznego wniosku zgodnie z rozporządzeniem finanso
wym. Decyzja o uruchomieniu środków z Funduszu Soli
darności jest podejmowana wspólnie przez Parlament Euro
pejski i Radę. Rada stanowi większością kwalifikowaną, 
a Parlament Europejski – większością głosów swoich 
członków i trzech piątych oddanych głosów. 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych. 

Instrument elastyczności 

12. Komisja przedstawia wniosek dotyczący uruchomienia 
instrumentu elastyczności po zbadaniu wszelkich możli
wości realokacji środków w ramach działu wymagającego 
dodatkowych wydatków. 

We wniosku określone zostają potrzeby wymagające 
sfinansowania oraz kwota. Może on zostać przedstawiony 
na dowolny rok budżetowy podczas trwania procedury 
budżetowej. 

Decyzja o uruchomieniu środków z instrumentu elastycz
ności jest podejmowana wspólnie przez Parlament Euro
pejski i Radę. Rada stanowi większością kwalifikowaną, 
a Parlament Europejski – większością głosów swoich 
członków i trzech piątych oddanych głosów. 

Porozumienie zawierane jest w ramach corocznej proce
dury budżetowej. 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

13. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji określone w odpo
wiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek 
o uruchomienie funduszu. Decyzja o uruchomieniu 
środków z Funduszu Dostosowania do Globalizacji jest 
podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski 
i Radę. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parla
ment Europejski – większością głosów swoich członków 
i trzech piątych oddanych głosów. 

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie urucho
mienia Funduszu Dostosowania do Globalizacji Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek 
dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich pozycji 
w budżecie. 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych. 

Przesunięcia związane z Funduszem Dostosowania do 
Globalizacji dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. 

Margines na nieprzewidziane wydatki 

14. Komisja, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wszystkich 
innych możliwości finansowania, przedkłada wniosek 
o uruchomienie całości lub części środków w ramach 
marginesu na nieprzewidziane wydatki. Taki wniosek 
można przedłożyć jedynie w odniesieniu do projektu 
budżetu korygującego lub projektu budżetu rocznego, 
których przyjęcie wymagałoby przedłożenia takiego 
wniosku. Wraz z wnioskiem o uruchomienie środków 
z marginesu na nieprzewidziane wydatki w ramach istnie
jącego budżetu Komisja przedkłada wniosek o realokację 
znacznej kwoty, wyliczonej w oparciu o analizę dokonaną 
przez Komisję.
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Decyzja o uruchomieniu marginesu na nieprzewidziane 
wydatki jest podejmowana wspólnie przez Parlament Euro
pejski i Radę jednocześnie z zatwierdzeniem przez nich 
budżetu korygującego lub budżetu ogólnego Unii, których 
przyjęcie umożliwia margines na nieprzewidziane wydatki. 
Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie z zasadami 
głosowania określonymi w art. 314 TFUE w odniesieniu do 
zatwierdzenia budżetu ogólnego Unii. 

CZĘŚĆ II 

POPRAWA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ 
W KWESTIACH BUDŻETOWYCH 

A. Procedura współpracy międzyinstytucjonalnej 

15. Szczegóły współpracy międzyinstytucjonalnej w trakcie 
procedury budżetowej przedstawiono w załączniku. 

Przejrzystość budżetu 

16. Komisja przygotowuje coroczne sprawozdanie towarzy
szące budżetowi ogólnemu Unii; sprawozdanie to przed
stawia dostępne i niepoufne informacje dotyczące: 

— aktywów i zobowiązań Unii, w tym tych wynikających 
z operacji zaciągania i udzielania pożyczek prowadzo
nych przez Unię zgodnie z jej uprawnieniami na mocy 
Traktatów, 

— dochodów, wydatków, aktywów i zobowiązań Europej
skiego Funduszu Rozwoju (EFR), Europejskiego Instru
mentu Stabilności Finansowej (EFSF), Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności (EMS) i innych ewentualnych 
mechanizmów tworzonych w przyszłości, w tym 
funduszy powierniczych, 

— wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie 
w ramach wzmocnionej współpracy w zakresie, 
w jakim nie są one ujęte w budżecie ogólnym Unii. 

B. Włączenie przepisów finansowych do aktów usta
wodawczych 

17. Każdy akt ustawodawczy dotyczący programu wielolet
niego przyjmowany zgodnie ze zwykłą procedurą ustawo
dawczą zawiera przepis, w którym ustawodawca określa 
pulę środków finansowych dostępną w ramach programu. 

Kwota ta stanowi główną kwotę odniesienia dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budże
towej. 

Przy sporządzaniu projektu budżetu Parlament Europejski 
i Rada oraz Komisja zobowiązują się, że przez cały okres 
trwania danego programu nie dopuszczą do odstępstwa od 
ustalonej kwoty o więcej niż 10 %, chyba że pojawią się 
nowe, obiektywne, długoterminowe okoliczności, dla 
których podane zostanie wyraźne i precyzyjne uzasadnie
nie, z uwzględnieniem wyników uzyskanych przy realizacji 
programu, w szczególności na podstawie dokonanych 
ocen. Ewentualne zwiększenie wynikające z tego rodzaju 
zmian nie wykracza poza pułap wyznaczony dla odnoś
nego działu, bez uszczerbku dla wykorzystania instru

mentów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie 
wieloletnich ram finansowych oraz w niniejszym porozu
mieniu. 

Niniejszy punkt nie ma zastosowania do środków finanso
wych na spójność przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, na które państwa członkowskie wstępnie 
przydzieliły środki i dla których ustalono pulę środków 
finansowych na cały okres trwania programu, ani do 
dużych projektów, o których mowa w art. 16 rozporzą
dzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. 

18. Akty ustawodawcze dotyczące wieloletnich programów 
niepodlegających zwykłej procedurze ustawodawczej nie 
zawierają „kwot uznanych za konieczne”. 

Gdyby Rada pragnęła uwzględnić finansową kwotę odnie
sienia, uznaje się to za wskazujące wolę ustawodawcy i nie 
wpływa na uprawnienia budżetowe Parlamentu Europej
skiego i Rady określone w TFUE. Przepis ten zostaje 
wymieniony we wszystkich aktach ustawodawczych zawie
rających taką finansową kwotę odniesienia. 

Jeżeli dana finansowa kwota odniesienia była przedmiotem 
porozumienia osiągniętego w drodze procedury pojednaw
czej przewidzianej we wspólnej deklaracji Parlamentu Euro
pejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 1975 r. ( 1 ), uznaje 
się ją za kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 niniej
szego porozumienia. 

C. Wydatki dotyczące porozumień w sprawie 
połowów 

19. Wydatki na porozumienia w sprawie połowów podlegają 
następującym zasadom szczegółowym: 

Komisja zobowiązuje się regularnie informować Parlament 
Europejski o przygotowaniach i prowadzeniu negocjacji, 
z uwzględnieniem ich skutków dla budżetu. 

Instytucje zobowiązują się podjąć wszelkie starania w trakcie 
procedury ustawodawczej odnoszącej się do porozumień 
w sprawie połowów, aby wszelkie procedury były realizo
wane jak najszybciej. 

Kwoty przewidziane w budżecie na nowe porozumienia 
w sprawie połowów lub przedłużenie porozumień 
w sprawie połowów, które wchodzą w życie po dniu 
1 stycznia odnośnego roku budżetowego, są zapisywane 
w rezerwie. 

Jeżeli środki finansowe odnoszące się do porozumień 
w sprawie połowów (łącznie z rezerwą) okażą się niewy
starczające, Komisja dostarcza Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie informacje konieczne do wymiany poglądów 
w formie rozmów trójstronnych, możliwie w uproszczonej 
formie, na temat przyczyn danej sytuacji oraz środków, 
które mogłyby zostać przyjęte w ramach ustalonych proce
dur. W razie konieczności Komisja proponuje odpowiednie 
środki.

PL 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/3 
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C6_Porozumienie międzyinstytucjonalne w  sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego 
zarządzania finansami

- 101 - 



Co kwartał Komisja przedstawia Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie szczegółowe informacje na temat realizacji 
obowiązujących porozumień w sprawie połowów oraz 
prognozę finansową na pozostałą część roku. 

20. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego mogą brać 
udział – jako obserwatorzy – w konferencjach dwustron
nych i wielostronnych, podczas których negocjowane są 
międzynarodowe porozumienia w sprawie połowów, 
z uwzględnieniem uprawnień Parlamentu Europejskiego 
w zakresie porozumień w sprawie połowów oraz zgodnie 
z pkt 25 i 26 porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją 
Europejską ( 1 ). 

21. Nie naruszając odpowiedniej procedury regulującej nego
cjacje porozumień w sprawie połowów, Parlament Euro
pejski i Rada zobowiązują się, w ramach współpracy budże
towej, do osiągnięcia na czas porozumienia w sprawie 
odpowiedniego finansowania porozumień w sprawie poło
wów. 

D. Wydatki związane z rezerwą na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnym 

22. Środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów 
w sektorze rolnym, o których mowa w art. 25 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1306/2013 ( 2 ), zapisuje się bezpośrednio w budżecie 
ogólnym Unii. Każda kwota z rezerwy, która nie zostanie 
udostępniona na środki kryzysowe, jest wypłacana w postaci 
płatności bezpośrednich. 

Wydatki związane ze środkami na kryzysy, które wystąpią 
między dniem 16 października a końcem roku budżeto
wego, mogą zostać sfinansowane z rezerwy na kolejny rok 
budżetowy zgodnie z wymogami określonymi w akapicie 
trzecim. 

Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie 
rezerwy, zgodnie z właściwym aktem ustawodawczym, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek 
o przesunięcie środków z rezerwy do pozycji budżetowych, 
z których finansuje się środki, które uzna ona za 
konieczne. Każdy wniosek Komisji o przesunięcie środków 
z rezerwy jest poprzedzony zbadaniem możliwości realo
kacji środków. 

Przesunięcia z rezerwy dokonywane są zgodnie z rozporzą
dzeniem finansowym. 

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych. 

E. Finansowanie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB) 

23. Całkowitą kwotę wydatków operacyjnych na WPZiB zapi
suje się w całości w jednym rozdziale budżetu zatytuło
wanym „WPZiB”. Kwota ta obejmuje rzeczywiste przewidy
wane potrzeby oszacowane w ramach opracowania 
projektu budżetu na podstawie prognoz sporządzanych 

corocznie przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („Wysoki Przedsta
wiciel”) i z uwzględnieniem rozsądnego marginesu na 
nieprzewidziane działania. Żadnych środków nie można 
zapisać w rezerwie. 

24. W zakresie wydatków na WPZiB ponoszonych z budżetu 
ogólnego Unii zgodnie z art. 41 Traktatu o Unii Europej
skiej instytucje dążą, w ramach komitetu pojednawczego 
i na podstawie projektu budżetu przygotowanego przez 
Komisję, do osiągnięcia w każdym roku porozumienia 
w sprawie kwoty wydatków operacyjnych ponoszonych 
z budżetu ogólnego Unii oraz co do podziału tej kwoty 
pomiędzy artykuły rozdziału budżetu dotyczącego WPZiB 
zaproponowane w czwartym akapicie niniejszego punktu. 
W razie braku porozumienia przyjmuje się, że Parlament 
Europejski i Rada zapisują w budżecie kwotę zawartą 
w poprzednim budżecie lub kwotę zaproponowaną 
w projekcie budżetu, w zależności od tego, która z nich 
będzie niższa. 

Łączna kwota wydatków operacyjnych w ramach WPZiB 
zostaje rozdzielona pomiędzy artykuły rozdziału budżetu 
dotyczącego WPZiB zgodnie z propozycją zawartą 
w akapicie czwartym. Każdy artykuł obejmuje instrumenty 
już przyjęte, instrumenty przewidywane, lecz jeszcze nie 
przyjęte, oraz wszystkie inne przyszłe, ale nieprzewidziane 
instrumenty, które Rada ma przyjąć w trakcie odnośnego 
roku budżetowego. 

Ponieważ na podstawie rozporządzenia finansowego 
Komisja posiada uprawnienia do samodzielnego dokony
wania przesunięć środków pomiędzy artykułami w ramach 
rozdziału budżetu dotyczącego WPZiB, zapewniona jest 
odpowiednio elastyczność uważana za niezbędną do szyb
kiej realizacji działań w ramach WPZiB. W przypadku 
gdyby kwota zapisana w rozdziale budżetu dotyczącym 
WPZiB okazała się w ciągu roku budżetowego niewystar
czająca do pokrycia koniecznych wydatków, Parlament 
Europejski i Rada, działając na wniosek Komisji, pilnie 
przystępują do poszukiwania rozwiązania, biorąc pod 
uwagę art. 3 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram 
finansowych oraz pkt 10 niniejszego porozumienia. 

W rozdziale budżetu dotyczącym WPZiB artykuły, 
w ramach których mają być ujęte działania w zakresie 
WPZiB, mogą mieć następujące nazwy: 

— najważniejsze misje, o których mowa w art. 49 ust. 1 
lit. g) rozporządzenia finansowego, 

— operacje zarządzania kryzysowego, zapobieganie 
konfliktom, ich rozwiązywanie i działania stabilizacyjne 
oraz monitorowanie i wdrażanie procesów pokojowych 
i procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeń
stwa, 

— nieproliferacja i rozbrojenie, 

— środki nadzwyczajne, 

— środki przygotowawcze i środki następcze, 

— specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej.
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25. Każdego roku Wysoki Przedstawiciel konsultuje się z Parla
mentem Europejskim w sprawie dokumentu perspektywicz
nego, który zostaje przekazany do dnia 15 czerwca danego 
roku i określa główne aspekty i podstawowe wybory 
w zakresie WPZiB, łącznie ze skutkami finansowymi dla 
budżetu ogólnego Unii, oceną środków wprowadzonych 
w roku n-1 oraz oceną koordynacji i komplementarności 
działań w ramach WPZiB i z działaniami prowadzonymi 
w ramach innych zewnętrznych instrumentów finansowych 
Unii. Ponadto Wysoki Przedstawiciel regularnie informuje 
Parlament Europejski poprzez wspólne spotkania konsulta
cyjne organizowane co najmniej pięć razy w roku w ramach 
regularnego dialogu politycznego dotyczącego WPZiB, 
uzgadniane najpóźniej w trakcie obrad komitetu pojednaw
czego. Udział w takich spotkaniach określają odpowiednio 
Parlament Europejski i Rada, z uwzględnieniem celu 
i charakteru informacji wymienianych podczas tych spot
kań. 

Komisja jest zapraszana do udziału w tych spotkaniach. 

W przypadku gdy Rada przyjmie decyzję w dziedzinie 
WPZiB pociągającą za sobą wydatki, Wysoki Przedstawiciel 
niezwłocznie i w każdym przypadku w nieprzekraczalnym 
terminie pięciu dni roboczych przesyła Parlamentowi Euro
pejskiemu szacunki dotyczące przewidywanych kosztów 
(„oświadczenia finansowe”), w szczególności kosztów odno
szących się do ram czasowych, wykorzystania personelu, 
pomieszczeń i innej infrastruktury, środków transportu, 
potrzeb szkoleniowych i ustaleń dotyczących bezpieczeń
stwa. 

Raz na kwartał Komisja informuje Parlament Europejski 
i Radę o realizacji działań w zakresie WPZiB oraz przed
stawia prognozy finansowe dotyczące pozostałej części 
roku budżetowego. 

F. Zaangażowanie instytucji w zakresie kwestii doty
czących polityki rozwojowej i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

26. Komisja rozpoczyna nieformalny dialog z Parlamentem 
Europejskim na temat kwestii dotyczących polityki 
rozwojowej, niezależnie od źródła jej finansowania. Metody 
stosowane przez Parlament Europejski do kontroli Europej
skiego Funduszu Rozwoju („EFR”) będą na zasadzie dobro
wolności dostosowane do uprawnień kontrolnych, które 
istnieją w ramach budżetu ogólnego Unii, w szczególności 
w odniesieniu do Instrumentu Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami, 
które zostaną przyjęte podczas nieformalnego dialogu. 

Parlament Europejski i Rada odnotowują, że Komisja, 
w celu, między innymi, zwiększenia demokratycznej 
kontroli polityki rozwojowej, zamierza zaproponować 
włączenie EFR do budżetu począwszy od 2021 r. 

G. Współpraca instytucji w trakcie procedury budże
towej w sprawach wydatków administracyjnych 

27. Oszczędności wynikające z zastosowania pułapu w dzia
le 5, jak przedstawiono w załączniku do rozporządzenia 
w sprawie wieloletnich ram finansowych, są proporcjo
nalnie podzielone na wszystkie instytucje oraz inne organy 
Unii na podstawie ich udziału w budżetach administracyj
nych. 

Oczekuje się, że każda instytucja, każdy organ lub każda 
agencja będą przedstawiać szacunkowe wydatki w corocznej 
procedurze budżetowej zgodnie ze wskazówkami, o których 
mowa w akapicie pierwszym. 

By wykorzystać dodatkowe zasoby wynikające z wydłużenia 
czasu pracy do 40 godzin tygodniowo, Parlament Europej
ski, Rada i Komisja uzgadniają stopniowe zmniejszenie 
personelu o 5 % w porównaniu z planem zatrudnienia na 
dzień 1 stycznia 2013 r. ( 1 ). Taka redukcja powinna doty
czyć wszystkich instytucji, organów i agencji oraz powinna 
zostać przeprowadzona między 2013 a 2017 r. Nie 
stanowi to uszczerbku dla uprawnień budżetowych Parla
mentu Europejskiego i Rady. 

CZĘŚĆ III 

NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ODNIESIENIU 
DO UNIJNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

A. Wspólne zarządzanie 

28. Komisja zapewnia, by Parlament Europejski, Rada i Trybunał 
Obrachunkowy otrzymywały, na swój wniosek, wszelkie 
informacje i dokumenty związane ze środkami Unii wyda
nymi za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, 
które to informacje i dokumenty otrzymano na mocy 
umów o kontroli zawartych z tymi organizacjami i które 
uznaje się za niezbędne do wykonywania kompetencji 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub Trybunału Obrachun
kowego na mocy TFUE. 

Sprawozdanie oceniające 

29. W sprawozdaniu oceniającym, określonym w art. 318 
TFUE, Komisja przeprowadza rozróżnienie między polity
kami wewnętrznymi, skoncentrowanymi na strategii 
„Europa 2020”, a politykami zewnętrznymi, a do oceny 
finansów Unii opartej na osiągniętych wynikach wykorzys
tuje większą ilość informacji dotyczących wykonania, 
w tym wyniki audytów oceniających wykonanie. 

Programowanie finansowe 

30. Komisja przedkłada pełne programowanie finansowe dla 
działów 1 (z wyjątkiem poddziału „Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna”), 2 (wyłącznie dla „środowiska” 
i „rybołówstwa”), 3 i 4 wieloletnich ram finansowych 
dwa razy do roku: pierwszy raz w kwietniu lub maju 
(wraz z dokumentami załączonymi do projektu budżetu), 
a następnie w grudniu lub styczniu (po przyjęciu budżetu 
ogólnego Unii). Programowanie to, uporządkowane według 
działów, obszarów polityki i pozycji budżetowych, 
powinno określać: 

a) obowiązujące ustawodawstwo z rozróżnieniem na 
programy wieloletnie i działania roczne: 

— w przypadku programów wieloletnich Komisja 
powinna wskazać procedurę, w ramach której 
zostały one przyjęte (zwykła lub specjalna procedura 
ustawodawcza), okres ich trwania, całkowitą finan
sową pulę środków oraz część przeznaczoną na 
wydatki administracyjne,
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w porównaniu z planem zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 r.
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— w przypadku działań rocznych (dotyczących 
projektów pilotażowych, działań przygotowawczych 
oraz agencji) oraz działań finansowanych w ramach 
uprawnień Komisji powinna ona dostarczyć 
szacunki wieloletnie oraz wskazać marginesy zało 
żone w ramach zatwierdzonych pułapów ustalonych 
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 1268/2012 ( 1 ); 

b) wnioski ustawodawcze będące przedmiotem prac: 
bieżące wnioski Komisji, wraz z ostatnią aktualizacją. 

Komisja powinna rozważyć sposoby powiązania programo
wania finansowego z jej programowaniem ustawodaw
czym, aby zapewnić bardziej precyzyjne i wiarygodne 
prognozy. W przypadku każdego wniosku ustawodaw
czego Komisja powinna wskazać, czy jest on włączony 
do programu na okres od kwietnia do grudnia. Parlament 
Europejski i Rada powinni być informowani w szczegól
ności o: 

a) wszystkich nowych przyjętych aktach ustawodawczych 
oraz wszystkich wnioskach ustawodawczych będących 
przedmiotem prac, które jednak nie są ujęte w kwiet
niowym ani grudniowym programie (wraz z odnośnymi 
kwotami); 

b) ustawodawstwie przewidzianym w rocznym programie 
prac ustawodawczych Komisji ze wskazaniem czy dzia 
łania mogą mieć skutki finansowe. 

W razie potrzeby Komisja powinna wskazać zmiany 
w programowaniu, jakie pociągną za sobą nowe wnioski 
ustawodawcze. 

B. Agencje i szkoły europejskie 

31. Przed przedłożeniem wniosku dotyczącego utworzenia 
nowej agencji Komisja powinna sporządzić wiarygodną, 
pełną i obiektywną ocenę skutków, biorąc między innymi 
pod uwagę konieczną liczbę personelu o odpowiednich 
kwalifikacjach, aspekty dotyczące stosunku korzyści do 
kosztów, pomocniczość i proporcjonalność, skutki dla 
działań na szczeblu krajowym i unijnym oraz skutki budże
towe dla odpowiedniego działu wydatków. Na podstawie 
tych informacji i bez uszczerbku dla procedur ustawodaw
czych obowiązujących w przypadku tworzenia agencji 
Parlament Europejski i Rada zobowiązują się w ramach 
współpracy budżetowej osiągnąć na czas porozumienie 
w sprawie finansowania wnioskowanej agencji. 

Należy zastosować następującą procedurę: 

— po pierwsze, Komisja systematycznie przedstawia 
podczas pierwszej rundy rozmów trójstronnych po 
przyjęciu jej wniosku wszelkie wnioski dotyczące utwo
rzenia nowej agencji oraz prezentuje ocenę skutków 
finansowych regulacji dołączaną do projektu aktu praw
nego postulującego utworzenie danej agencji, a także 
przedstawia konsekwencje jej utworzenia dla pozosta 
łego okresu programowania finansowego, 

— po drugie, w trakcie procesu ustawodawczego Komisja 
wspomaga ustawodawcę w ocenie konsekwencji finan
sowych proponowanych zmian. Takie konsekwencje 
finansowe powinny być wzięte pod uwagę podczas 
stosownych ustawodawczych rozmów trójstronnych, 

— po trzecie, przed zakończeniem procesu ustawodaw
czego Komisja przedstawia uaktualnioną ocenę skutków 
finansowych regulacji, uwzględniającą ewentualne 
zmiany wprowadzane przez ustawodawcę; taka 
końcowa ocena skutków finansowych regulacji jest 
umieszczana w porządku obrad ostatecznych ustawo
dawczych rozmów trójstronnych i formalnie zatwier
dzana przez ustawodawcę. Umieszcza się ją również 
w porządku obrad następnej rundy budżetowych 
rozmów trójstronnych (w pilnych przypadkach 
w uproszczonej formie), w celu osiągnięcia porozu
mienia w sprawie finansowania, 

— po czwarte, porozumienie osiągnięte podczas rozmów 
trójstronnych, z uwzględnieniem dokonanej przez 
Komisję oceny budżetowej w odniesieniu do treści 
procesu ustawodawczego, jest potwierdzane we 
wspólnym oświadczeniu. Takie porozumienie podlega 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę, 
zgodnie z ich regulaminami wewnętrznymi. 

Taka sama procedura będzie stosowana w przypadku 
każdej zmiany aktu prawnego dotyczącego agencji, która 
mogłaby mieć wpływ na zasoby przedmiotowej agencji. 

W przypadku znaczącej zmiany zakresu zadań agencji bez 
jednoczesnej zmiany aktu prawnego, na mocy którego 
utworzona została przedmiotowa agencja, Komisja infor
muje Parlament Europejski i Radę, przedkładając zmienioną 
ocenę skutków finansowych, tak aby umożliwić Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie osiągnięcie na czas porozu
mienia w sprawie finansowania agencji. 

32. Odpowiednie przepisy podejścia ogólnego załączonego do 
wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady 
Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie 
agencji zdecentralizowanych podpisanego w dniu 19 lipca 
2012 r. powinny zostać należycie uwzględnione w proce
durze budżetowej.

PL C 373/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 

( 1 ) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 
29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

C6_Porozumienie międzyinstytucjonalne w  sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego 
zarządzania finansami

- 104 - 



33. W przypadku planów utworzenia nowej szkoły europejskiej przez Radę Zarządzającą należy odpo
wiednio zastosować podobną procedurę pod kątem skutków, jakie utworzenie szkoły wywrze na 
budżet ogólny Unii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

J. BERNATONIS 
Przewodniczący 

W imieniu Komisji 
J. LEWANDOWSKI 

Członek Komisji 

Sporządzono w Strasburgu dnia 10 grudnia 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Współpraca międzyinstytucjonalna w trakcie procedury budżetowej 

Część A. Harmonogram procedury budżetowej 

1. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem procedury budżetowej instytucje uzgadniają co roku prak
tyczny harmonogram prac na podstawie stosowanej praktyki. 

Część B. Priorytety procedury budżetowej 

2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przyjęciem projektu budżetu przez Komisję zwoływane są rozmowy trój
stronne w celu omówienia ewentualnych priorytetów budżetu na kolejny rok budżetowy. 

Część C. Uchwalenie projektu budżetu i aktualizacja preliminarzy 

3. Instytucje inne niż Komisja są proszone o przyjęcie swoich preliminarzy do końca marca. 

4. Każdego roku Komisja przedstawia projekt budżetu ukazujący rzeczywiste potrzeby Unii w zakresie finansowania. 

Komisja bierze pod uwagę: 

a) przedstawione przez państwa członkowskie prognozy dotyczące funduszy strukturalnych; 

b) możliwość wykorzystania środków, przy dążeniu do zachowania ścisłej zależności między środkami na zobo
wiązania i środkami na płatności; 

c) możliwości rozpoczęcia realizacji nowych polityk poprzez projekty pilotażowe, nowe działania przygotowawcze 
lub obydwa lub kontynuację dobiegających końca działań wieloletnich, po uprzednim ocenieniu możliwości 
przyjęcia aktu podstawowego w rozumieniu rozporządzenia finansowego (definicja aktu podstawowego, uwarun
kowanie wykonania przyjęciem aktu podstawowego oraz wyjątki); 

d) konieczność zagwarantowania, że wszelkie zmiany wydatków w odniesieniu do poprzedniego roku będą zgodne 
z ograniczeniami wynikającymi z dyscypliny budżetowej. 

5. Instytucje unikają, na ile to możliwe, wprowadzania do budżetu pozycji obejmujących nieznaczne kwoty wydatków 
operacyjnych. 

6. Parlament Europejski i Rada zobowiązują się również mieć na względzie ocenę możliwości wykonania budżetu 
zawartą w projektach sporządzanych przez Komisję oraz w związku z wykonaniem bieżącego budżetu. 

7. W interesie należytego zarządzania finansami i ze względu na skutki istotnych zmian nomenklatury budżetowej 
w odniesieniu do tytułów i rozdziałów dotyczących obowiązków departamentów Komisji w zakresie sprawozdań 
z zarządzania Parlament Europejski i Rada zobowiązują się omawiać wszelkie istotne zmiany z Komisją podczas 
procedury pojednawczej. 

8. W interesie lojalnej i należytej współpracy instytucjonalnej Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do utrzy
mywania regularnych i aktywnych kontaktów na wszystkich szczeblach, za pośrednictwem swoich negocjatorów, 
podczas całej procedury budżetowej, a w szczególności podczas okresu pojednawczego. Parlament Europejski i Rada 
zobowiązują się do zapewniania terminowej i stałej wzajemnej wymiany właściwych informacji i dokumentów 
zarówno na szczeblu formalnym, jak i nieformalnym oraz do odbywania w razie potrzeby i we współpracy z Komisją 
posiedzeń technicznych lub informacyjnych podczas okresu pojednawczego. Komisja zapewnia terminowy i równy 
dostęp do informacji i dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

9. Do czasu zwołania komitetu pojednawczego Komisja może w razie potrzeby wprowadzić poprawki do projektu 
budżetu zgodnie z art. 314 ust. 2 TFUE, w tym w formie listu w sprawie poprawek aktualizującego preliminarz 
wydatków na rolnictwo. Komisja bezzwłocznie przedkłada informacje dotyczące aktualizacji Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. Ponadto przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie stosowne uzasadnienia, jakich 
mogą oni wymagać. 

Część D. Procedura budżetowa przed procedurą pojednawczą 

10. Rozmowy trójstronne są zwoływane z odpowiednim wyprzedzeniem przed czytaniem w Radzie, tak aby umożliwić 
instytucjom wymianę poglądów na temat projektu budżetu. 

11. Aby Komisja mogła w odpowiednim czasie ocenić możliwość wykonania poprawek przewidzianych przez Parlament 
Europejski i Radę, dotyczących utworzenia nowych działań przygotowawczych lub projektów pilotażowych lub 
przedłużenia istniejących, Parlament Europejski i Rada informują Komisję o swoich zamiarach w tym względzie, 
tak aby pierwsze rozmowy mogły się odbyć już podczas tych rozmów trójstronnych. 

12. Rozmowy trójstronne można zwołać przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.
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Część E. Procedura pojednawcza 

13. Jeżeli Parlament Europejski przyjmuje poprawki do stanowiska Rady, przewodniczący Rady – w trakcie tego samego 
posiedzenia plenarnego – zapoznaje się z rozbieżnościami w stanowiskach obu instytucji i udziela przewodniczą
cemu Parlamentu Europejskiego zgody na bezzwłoczne zwołanie komitetu pojednawczego. Pismo zwołujące komitet 
pojednawczy zostaje przesłane nie później niż w pierwszym dniu roboczym w tygodniu następującym po zakoń
czeniu miesięcznej sesji parlamentarnej, w trakcie której przeprowadzono głosowanie plenarne, a okres pojednawczy 
rozpoczyna się następnego dnia. Trwający 21 dni okres oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) 
nr 1182/71 ( 1 ). 

14. Jeżeli Rada nie może wyrazić zgody na wszystkie poprawki przyjęte przez Parlament Europejski, powinna ona 
potwierdzić swoje stanowisko w piśmie przesłanym przed zaplanowanym terminem pierwszego posiedzenia podczas 
okresu pojednawczego. W takim przypadku komitet pojednawczy postępuje zgodnie z warunkami określonymi 
poniżej. 

15. Komitet pojednawczy obraduje pod wspólnym przewodnictwem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Posiedzeniom komitetu pojednawczego przewodniczy współprzewodniczący instytucji będącej gospodarzem posie
dzenia. Każda instytucja wyznacza zgodnie ze swym regulaminem reprezentujących ją uczestników na każde posie
dzenie oraz określa mandat negocjacyjny. Parlament Europejski i Rada są reprezentowane w komitecie pojednaw
czym na właściwym szczeblu, co pozwala każdej delegacji na polityczne zobowiązanie jej instytucji i umożliwia 
czynienie rzeczywistych postępów w wypracowywaniu ostatecznego porozumienia. 

16. Zgodnie z art. 314 ust. 5 akapit drugi TFUE Komisja uczestniczy w pracach komitetu pojednawczego i podejmuje 
wszelkie niezbędne inicjatywy na rzecz zbliżenia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady. 

17. Rozmowy trójstronne odbywają się na różnych szczeblach reprezentacji przez cały czas trwania procedury pojed
nawczej, w celu rozstrzygnięcia nierozwiązanych kwestii i przygotowania porozumienia w ramach komitetu pojed
nawczego. 

18. Posiedzenia komitetu pojednawczego i rozmowy trójstronne odbywają się na zmianę w pomieszczeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady, tak aby zapewnić równy podział zasobów, w tym w zakresie tłumaczenia konferencyjnego. 

19. Daty posiedzeń komitetu pojednawczego oraz rozmów trójstronnych ustala się z wyprzedzeniem w drodze poro
zumienia między trzema instytucjami. 

20. Komitetowi pojednawczemu zostaje udostępniony wspólny pakiet dokumentów („dokumenty bazowe”) zawierających 
porównanie poszczególnych etapów procedury budżetowej ( 2 ). Dokumenty te obejmują dane liczbowe „według 
pozycji”, ogólne kwoty według działów wieloletnich ram finansowych, a także skonsolidowany dokument zawiera
jący dane liczbowe i uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji budżetowych uznanych za technicznie „otwarte”. Bez 
uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu pojednawczego w odrębnym dokumencie zostają wyszczególnione 
wszystkie pozycje budżetowe uznane za technicznie zamknięte ( 3 ). Dokumenty te są klasyfikowane według nomen
klatury budżetowej. 

Do dokumentów bazowych przeznaczonych dla komitetu pojednawczego dołącza się również inne dokumenty, 
w tym pismo Komisji w sprawie wykonalności dotyczące stanowiska Rady i poprawek Parlamentu Europejskiego 
oraz wszelkie pisma z innych instytucji dotyczące stanowiska Rady lub poprawek Parlamentu Europejskiego. 

21. W celu osiągnięcia porozumienia przed upływem okresu pojednawczego, w trakcie rozmów trójstronnych: 

— zostaje określony zakres negocjacji kwestii budżetowych, którymi należy się zająć, 

— zostaje zatwierdzony wykaz pozycji budżetowych uznanych za technicznie zamknięte, z zastrzeżeniem ostatecz
nego porozumienia w sprawie całego budżetu na dany rok budżetowy, 

— zostają omówione kwestie określone w tiret pierwszym w celu wypracowania ewentualnych porozumień, które 
zatwierdzi komitet pojednawczy, 

— zostają omówione kwestie tematyczne, również według działów wieloletnich ram finansowych. 

Wstępne wnioski zostają wyciągnięte wspólnie podczas lub w bezpośrednim następstwie każdej rundy rozmów 
trójstronnych; jednocześnie zostaje ustalony porządek obrad kolejnego posiedzenia. Wnioski te zostają zapisane 
przez instytucję organizującą dane posiedzenie trójstronne i zostają uznane za tymczasowo zatwierdzone po upływie 
24 godzin, bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu pojednawczego. 

22. Wnioski z rozmów trójstronnych oraz dokument zawierający pozycje budżetowe są dostępne na posiedzeniach 
komitetu pojednawczego wraz z pozycjami budżetowymi, w odniesieniu do których zostało wypracowane wstępne 
porozumienie w trakcie rozmów trójstronnych.

PL 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/9 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat 
i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1). 

( 2 ) Poszczególne kroki obejmują: budżet na bieżący rok budżetowy (w tym przyjęte budżety korygujące); wstępny projekt budżetu; 
stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu; poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady oraz listy w sprawie poprawek 
przedstawione przez Komisję (o ile nie zostały one jeszcze w pełni zatwierdzone przez wszystkie instytucje). 

( 3 ) Pozycja budżetowa uznana za technicznie zamkniętą to pozycja, w odniesieniu do której nie istnieją rozbieżności między Parlamentem 
Europejskim a Radą i w odniesieniu do której nie przedstawiono listu w sprawie poprawek.
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23. Wspólny projekt przewidziany w art. 314 ust. 5 TFUE opracowuje sekretariat Parlamentu Europejskiego i sekretariat 
Rady, przy pomocy Komisji. Projekt ten składa się z pisma przewodniego kierowanego przez przewodniczących obu 
delegacji do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady, zawierającego datę porozu
mienia osiągniętego na posiedzeniu komitetu pojednawczego, i załączników, które obejmują: 

— dane liczbowe według pozycji w odniesieniu do wszystkich pozycji budżetowych oraz zbiorcze dane liczbowe 
według działów ram finansowych, 

— skonsolidowany dokument zawierający dane liczbowe i końcowy tekst wszystkich pozycji, które zostały zmie
nione w trakcie procedury pojednawczej, 

— wykaz pozycji, które nie zostały zmienione względem projektu budżetu ani stanowiska Rady w sprawie tego 
projektu. 

Komitet pojednawczy może również zatwierdzić wnioski i ewentualne wspólne oświadczenia odnoszące się do 
budżetu. 

24. Wspólny projekt zostaje przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe instytucji Unii (przez służby Parlamentu 
Europejskiego) i jest przedłożony do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w okresie czternastu dni od 
daty tego porozumienia w sprawie wspólnego projektu zgodnie z pkt 23. 

Budżet podlega ostatecznej redakcji dokonanej przez prawników lingwistów po przyjęciu wspólnego projektu; 
redakcja ta polega na połączeniu załączników do wspólnego projektu z pozycjami budżetowymi, które nie zostały 
zmienione w trakcie procedury pojednawczej. 

25. Instytucja organizująca posiedzenie (rozmowy trójstronne lub posiedzenie pojednawcze) zapewnia tłumaczenie obrad 
na wszystkie języki zgodnie z pełnym systemem językowym mającym zastosowanie do posiedzeń komitetu pojed
nawczego oraz doraźnym systemem językowym w odniesieniu do rozmów trójstronnych. 

Instytucja organizująca posiedzenie zapewnia powielenie i rozprowadzenie dokumentów roboczych. 

Służby wszystkich trzech instytucji współpracują w zakresie rejestrowania wyników negocjacji w celu sfinalizowania 
wspólnego projektu. 

Część F. Budżety korygujące 

Zasady ogólne 

26. Mając na uwadze, że budżety korygujące często koncentrują się na konkretnych, a niekiedy pilnych kwestiach, 
instytucje uzgadniają następujące zasady, aby zapewnić odpowiednią współpracę międzyinstytucjonalną umożliwia
jącą płynny i sprawny proces decyzyjny dotyczący budżetów korygujących, o ile to możliwe, bez konieczności 
zwoływania w tym celu posiedzenia pojednawczego. 

27. Na ile to możliwe, instytucje dokładają starań, aby ograniczyć liczbę budżetów korygujących. 

Harmonogram prac 

28. Komisja informuje z wyprzedzeniem Parlament Europejski i Radę o ewentualnych datach przyjęcia projektów 
budżetów korygujących, nie przesądzając jednak o ostatecznej dacie ich przyjęcia. 

29. Zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym Parlament Europejski i Rada dokładają starań, aby rozpatrzyć przed 
łożony przez Komisję projekt budżetu korygującego jak najszybciej po przyjęciu go przez Komisję. 

30. W celu przyspieszenia procedury Parlament Europejski i Rada zapewniają, aby ich harmonogramy prac były w miarę 
możliwości skoordynowane, tak aby procedura mogła zostać przeprowadzona w sposób spójny i sprzyjający zbli 
żeniu stanowisk. Postarają się zatem jak najszybciej opracować orientacyjny harmonogram poszczególnych etapów 
kończących się ostatecznym przyjęciem budżetu korygującego. 

Parlament Europejski i Rada wezmą pod uwagę stosunkowo pilny charakter budżetu korygującego oraz konieczność 
zatwierdzenia go w należytym terminie, tak aby mógł on wejść w życie w roku budżetowym, którego dotyczy. 

Współpraca podczas czytania 

31. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze podczas całej procedury, aby umożliwić w najwyższym możliwym 
stopniu przyjęcie budżetów korygujących na wczesnym etapie procedury. 

W odpowiednich przypadkach, gdy istnieje ryzyko rozbieżności opinii, Parlament Europejski lub Rada, przed zaję
ciem ostatecznego stanowiska w sprawie budżetu korygującego przez każdą z tych instytucji, lub też Komisja, 
w każdym czasie, może zaproponować zwołanie specjalnych rozmów trójstronnych w celu omówienia rozbieżności 
oraz osiągnięcia kompromisu. 

32. Wszystkie projekty budżetów korygujących przedstawione przez Komisję, ale jeszcze nie zatwierdzone, są systema
tycznie wpisywane do porządku obrad rozmów trójstronnych planowanych w toku corocznej procedury budżetowej. 
Komisja przedstawia projekty budżetów korygujących, a Parlament Europejski i Rada informują o swoim stanowisku, 
o ile to możliwe, przed datą rozmów trójstronnych. 

33. Jeżeli w trakcie rozmów trójstronnych dojdzie do zawarcia kompromisu, Parlament Europejski i Rada zobowiążą się 
do uwzględnienia wyniku tych rozmów podczas debaty nad budżetem korygującym zgodnie z TFUE i ich regula
minami wewnętrznymi.

PL C 373/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013
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Współpraca po czytaniu 

34. W przypadku gdy Parlament Europejski zatwierdza stanowisko Rady bez poprawek, budżet korygujący zostaje 
przyjęty, zgodnie z TFUE. 

35. Jeżeli Parlament Europejski przyjmie poprawki większością głosów swoich członków, zastosowanie ma art. 314 
ust. 4 lit. c) TFUE. Przed posiedzeniem komitetu pojednawczego zwołane jednak zostaną rozmowy trójstronne: 

— jeżeli w trakcie rozmów trójstronnych osiągnięte zostanie porozumienie, Parlament Europejski i Rada zatwier
dzają wyniki tych rozmów, procedura pojednawcza zostanie zakończona wymianą listów bez posiedzenia komi
tetu pojednawczego, 

— jeżeli w trakcie posiedzenia trójstronnego nie zostanie osiągnięte porozumienie, komitet pojednawczy spotyka się 
i organizuje swoje prace stosownie do okoliczności, w celu zakończenia w miarę możliwości procesu decyzyj
nego przed upływem terminu wynoszącego 21 dni, określonego w art. 314 ust. 5 TFUE. Prace komitetu pojed
nawczego mogą zakończyć się wymianą listów. 

Część G. Zobowiązania pozostające do realizacji (RAL) 

36. Z uwagi na potrzebę zapewnienia systematycznej progresji całkowitych środków na płatności względem środków na 
zobowiązania, tak aby uniknąć wszelkich nieprawidłowych przesunięć zobowiązań pozostających do realizacji na 
kolejny rok, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że będą ściśle monitorować poziom zobowiązań 
pozostających do realizacji, aby ograniczyć ryzyko utrudniania realizacji programów Unii z powodu braku środków 
na płatności pod koniec obowiązywania wieloletnich ram finansowych. 

Aby zapewnić kontrolowalny poziom i profil płatności we wszystkich działach, zasady dotyczące umorzeń stosuje 
się ściśle w odniesieniu do wszystkich działów, w szczególności zasady dotyczące umorzeń automatycznych. 

Podczas procedury budżetowej instytucje regularnie spotykają się, by wspólnie ocenić aktualną sytuację i prognozy 
wykonania budżetu w danym roku i w kolejnych latach. Spotkania takie przybierają formę specjalnych między
instytucjonalnych posiedzeń na właściwym szczeblu, przed którymi Komisja przedstawia szczegółowo aktualną 
sytuację, w podziale na poszczególne fundusze i państwa członkowskie, dotyczącą realizacji płatności, otrzymanych 
wniosków o zwrot kosztów i zmienionych prognoz. W szczególności, by zapewnić możliwość wypełniania przez 
Unię jej obowiązków finansowych wynikających z istniejących i przyszłych zobowiązań w latach 2014–2020 
zgodnie z art. 323 TFUE, Parlament Europejski i Rada analizują i omawiają szacunki Komisji dotyczące wymaganego 
poziomu środków na płatności.

PL 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/11
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II

(Informacje)

POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

PARLAMENT EUROPEJSKI

KOMISJA

Porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w
życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych

przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

(2008/C 143/01)

Informowanie Parlamentu Europejskiego

1. Na mocy art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE (1) Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o
działaniach komitetów (2) w sposób zapewniający przejrzysty i skuteczny obieg dokumentów i pozwala-
jący zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury. W tym celu Parlament
otrzymuje w tym samym czasie i na tych samych warunkach co członkowie komitetów projekty
porządków obrad komitetów, propozycje środków wykonawczych przedłożone tym komitetom na
mocy aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, wyniki
głosowań, streszczenia sprawozdań z posiedzeń oraz wykazy organów, do których należą członkowie
komitetów, wyznaczeni przez państwa członkowskie.

Rejestr

2. Komisja utworzy rejestr zawierający wszystkie dokumenty przekazane Parlamentowi Europejskiemu (3).
Parlament Europejski będzie posiadał bezpośredni dostęp do tego rejestru. Zgodnie z art. 7 ust. 5
decyzji 1999/468/WE dane bibliograficzne wszystkich dokumentów przesłanych do Parlamentu
Europejskiego zostaną udostępnione publicznie.

3. Zgodnie ze zobowiązaniami pojętymi przez Komisję w jej oświadczeniu dotyczącym art. 7 ust. 3
decyzji 1999/468/WE (4) oraz po dokonaniu stosownych ustaleń technicznych rejestr przewidziany w
ust. 2 umożliwi w szczególności:

— jednoznaczną identyfikację dokumentów podlegających tej samej procedurze i wszelkich zmian
środka wykonawczego na poszczególnych etapach procedury,

— wskazanie etapu procedury oraz harmonogramu,

— jednoznaczne rozróżnienie między projektami środków otrzymanymi przez Parlament Europejski w
tym samym czasie co członkowie komitetów zgodnie z prawem do informacji a ostatecznym
projektem po wydaniu przez dany komitet opinii, który jest przekazywany Parlamentowi Europej-
skiemu,

10.6.2008 C 143/1Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
(2) Do celów niniejszego porozumienia termin „komitet” oznacza komitety ustanowione zgodnie z decyzją 1999/468/WE.
(3) Planowanym terminem utworzenia rejestru jest 31 marca 2008 r.
(4) Dz.U. C 171 z 22.7.2006, str. 21.
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— jednoznaczną identyfikację wszelkich zmian w stosunku do dokumentów przekazanych już
Parlamentowi Europejskiemu.

4. Kiedy po okresie przejściowym rozpoczynającym się wraz z wejściem w życie niniejszego porozumienia
Parlament Europejski i Komisja stwierdzą, że system funkcjonuje w sposób zadowalający, przekazywanie
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu odbywać się będzie w formie elektronicznego powiado-
mienia z podaniem łącza do rejestru, o którym mowa w ust. 2. Decyzja ta winna zostać podjęta w
formie wymiany pism między przewodniczącymi obydwu instytucji. W okresie przejściowym doku-
menty będą przekazywane Parlamentowi Europejskiemu jako załączniki do korespondencji elektro-
nicznej.

5. Ponadto Komisja zobowiązuje się do przekazywania Parlamentowi Europejskiemu, dla celów informa-
cyjnych i na wniosek przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, projektów szczególnych środków
mających na celu wykonanie aktów podstawowych, które, pomimo że nie zostały przyjęte zgodnie z
procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, mają szczególne znaczenie dla Parlamentu Europejskiego.
Środki te zostają wprowadzone do rejestru, o którym mowa w ust. 2, z jednoczesnym powiadomieniem
o tym fakcie Parlamentu Europejskiego.

6. Poza wnioskami z posiedzeń, o których mowa w ust. 1, Parlament Europejski może żądać dostępu do
protokołów posiedzeń komitetów (1). Komisja rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie zgodnie z zasa-
dami zachowania poufności określonymi w załączniku 1 do porozumienia ramowego w sprawie
stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją (2).

Dokumenty poufne

7. Dokumenty poufne będą przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi
sporządzonymi przez każdą instytucję w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE

8. Na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE Parlament Europejski może oświadczyć w uzasadnionej rezolucji,
że projekt środków wykonawczych do aktu podstawowego, przyjętego zgodnie z procedurą przewi-
dzianą w art. 251 Traktatu, przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w tym akcie podsta-
wowym.

9. Parlament Europejski przyjmuje takie rezolucje zgodnie ze swoim Regulaminem, w okresie jednego
miesiąca od daty otrzymania ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach językowych
przedłożonych członkom danego komitetu.

10. Parlament Europejski i Komisja uznają za stosowne stałe określenie krótszego terminu w przypadku
niektórych rodzajów pilnych środków wykonawczych, w sprawie których przez wzgląd na zasady nale-
żytego zarządzania konieczne jest podjęcie decyzji w krótszym terminie. Dotyczy to w szczególności
niektórych rodzajów środków związanych z działaniem zewnętrznym, w tym pomocą humanitarną i
nadzwyczajną, ochroną zdrowia i bezpieczeństwa, bezpieczeństwem transportu oraz odstąpieniem od
zasad zamówień publicznych. Wspomniane rodzaje środków i obowiązujące terminy zostaną określone
w porozumieniu między członkiem Komisji a przewodniczącym przedmiotowo właściwej komisji parla-
mentarnej. Porozumienie takie może zostać odwołane w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze
stron.

11. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 10, termin będzie krótszy w sprawach pilnych
oraz w przypadku środków odnoszących się do codziennych spraw administracyjnych i/lub posiadają-
cych ograniczony termin ważności. Termin ten może być bardzo krótki w wyjątkowo pilnych sprawach,
w szczególności uzasadnionych względami zdrowia publicznego. Właściwy członek Komisji określa
stosowny termin oraz podaje jego uzasadnienie. W takich przypadkach Parlament Europejski może
zastosować procedurę polegającą na przekazaniu kompetencji w zakresie stosowania art. 8 decyzji
1999/468/WE przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, która w odpowiednim terminie może
przesłać odpowiedź Komisji.

10.6.2008C 143/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Patrz wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie T-188/97 Rothmans prze-
ciwko Komisji (1999) Zb. Orz., str. II–2463.

(2) Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 122.
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12. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi
projektu środków, których dotyczy ust. 10 i 11, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie sekretariat
przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji parlamentar-
nych. Bezpośrednio po przedłożeniu wstępnego projektu środków członkom komitetu służby Komisji
powiadomią sekretariat komisji parlamentarnej lub komisji parlamentarnych o ich pilnym charakterze
oraz terminach, które będą obowiązywać po przedłożeniu ostatecznego projektu.

13. Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji, o której mowa w ust. 8, lub po odpowiedzi, o której
mowa w ust. 11, właściwy członek Komisji informuje Parlament Europejski lub — w stosownych przy-
padkach — przedmiotowo właściwą komisję parlamentarną o działaniach, które w związku z tym
Komisja zamierza podjąć.

14. Dane, o których mowa w ust. 10–13, zostaną wprowadzone do rejestru.

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

15. W przypadkach, gdy zastosowanie ma procedura regulacyjna połączona z kontrolą, po głosowaniu w
komitecie Komisja poinformuje Parlament Europejski o obowiązujących terminach. Z zastrzeżeniem
ust. 16 bieg tych terminów rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Parlament Europejskich
wszystkich wersji językowych.

16. W przypadku obowiązywania terminów krótszych (art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE) oraz w
sprawach pilnych (art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE) bieg terminów rozpoczyna się w dniu otrzy-
mania przez Parlament Europejski ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach języko-
wych przedłożonych członkom komitetu, chyba że przewodniczący komisji parlamentarnej
wyrazi sprzeciw. W każdym przypadku Komisja podejmie starania w celu jak najszybszego przekazania
Parlamentowi Europejskiemu wszystkich wersji językowych. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji
przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi projektu środków, których dotyczy art. 5a
ust. 5 lit. b) lub art. 5a ust. 6, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie sekretariat przedmiotowo
właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji parlamentarnych.

Usługi finansowe

17. Zgodnie z oświadczeniem Komisji dotyczącym art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE w odniesieniu do
usług finansowych Komisja zobowiązuje się do:

— dopilnowania, aby na wniosek Parlamentu Europejskiego urzędnik Komisji przewodniczący posie-
dzeniom komitetu po każdym jego posiedzeniu informował Parlament Europejski o wszelkich
dyskusjach na temat projektów środków wykonawczych, które zostały przedłożone temu komite-
towi,

— udzielenia ustnej lub pisemnej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dyskusji na temat
projektów środków wykonawczych przedłożonych danemu komitetowi.

Wreszcie, Komisja dopilnuje, aby zobowiązania podjęte na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu
5 lutego 2002 r. (1) i potwierdzone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 31 marca 2004 r. (2)
oraz zobowiązania, o których mowa w pkt 1–7 pisma komisarza Bolkesteina do przewodniczącego
Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2001 r. (3), były
przestrzegane w odniesieniu do całego sektora usług finansowych (w tym papierów wartościowych,
banków, ubezpieczeń, emerytur oraz rachunkowości).

Kalendarz prac parlamentarnych

18. Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie mają terminy krótsze, i z wyjątkiem spraw pilnych,
przy przekazywaniu projektów środków wykonawczych na mocy niniejszego porozumienia Komisja
uwzględni okres wakacji Parlamentu Europejskiego (zima, lato i wybory do Parlamentu Europejskiego),
tak aby zapewnić Parlamentowi możliwość wykonywania jego prerogatyw w terminach, o których
mowa w decyzji 1999/468/WE i w niniejszym porozumieniu.

10.6.2008 C 143/3Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 19.
(2) Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 446 oraz pełny zapis sprawozdania (CRE) z posiedzenia plenarnego Parlamentu

Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r., część „Głosowanie”.
(3) Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 83.

D1_Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999468WE ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

- 112 - 



Współpraca między Parlamentem Europejskim i Komisją

19. Obydwie instytucje wyrażają gotowość wzajemnej pomocy w celu zapewnienia pełnej współpracy w
sprawach związanych ze szczególnymi środkami wykonawczymi. W tym celu nawiązane zostaną odpo-
wiednie kontakty na szczeblu administracyjnym.

Poprzednie porozumienie

20. Porozumienie z 2000 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur wprowa-
dzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE (1) zostaje niniejszym zastąpione. Parlament Europejski i
Komisja uznają następujące porozumienia za nieważne i z tego powodu nieposiadające mocy prawnej,
o ile ich to dotyczy: porozumienie Plumb/Delors z 1988 r., porozumienie Samland/Williamson z
1996 r. oraz modus vivendi z 1994 r. (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Komisji Wspólnot Europejskich
José Manuel DURÃO BARROSO

Przewodniczący

10.6.2008C 143/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.
(2) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 1.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 182/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. 

ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 291 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W przypadku gdy konieczne są jednolite warunki wyko
nywania prawnie wiążących aktów unijnych, akty te 
(zwane dalej „aktami podstawowymi”) mają powierzać 
uprawnienia wykonawcze Komisji lub, w należycie 
uzasadnionych przypadkach oraz w przypadkach przewi
dzianych w art. 24 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej, 
Radzie. 

(2) To prawodawca, przy pełnym poszanowaniu kryteriów 
ustanowionych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej („TFUE”), decyduje w odniesieniu do każdego 
aktu podstawowego o powierzeniu Komisji uprawnień 
wykonawczych zgodnie z artykułem 291 ust. 2 tego 
Traktatu. 

(3) Dotychczas wykonywanie uprawnień wykonawczych 
przez Komisję regulowane było decyzją Rady 
1999/468/WE ( 2 ). 

(4) TFUE wymaga obecnie, aby Parlament Europejski i Rada 
ustanowiły przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję. 

(5) Konieczne jest zapewnienie, aby procedury przeprowa
dzania takiej kontroli były jasne, skuteczne 
i proporcjonalne do charakteru aktów wykonawczych, 
a także aby odzwierciedlały wymagania instytucjonalne 
nakładane przez TFUE oraz doświadczenie zdobyte 
w trakcie wykonywania decyzji 1999/468/WE 
i powszechną praktykę stosowaną przy tej okazji. 

(6) W przypadku tych aktów podstawowych, które wyma
gają, aby państwa członkowskie kontrolowały przyj
mowanie aktów wykonawczych przez Komisję, właściwe 
jest, na potrzeby takiej kontroli, aby powołać komitety 
złożone z przedstawicieli państw członkowskich, którym 
przewodniczyłaby Komisja. 

(7) W stosownych przypadkach mechanizm kontroli powi
nien obejmować przekazanie sprawy do komitetu odwo 
ławczego, który powinien się zbierać na odpowiednim 
szczeblu. 

(8) Mając na uwadze uproszczenie, Komisja powinna wyko
nywać uprawnienia wykonawcze zgodnie z jedną z tylko 
dwóch procedur, a mianowicie: procedurą doradczą lub 
procedurą sprawdzającą. 

(9) W celu dalszego uproszczenia do komitetów powinny 
mieć zastosowanie wspólne zasady proceduralne, 
w tym również kluczowe przepisy dotyczące ich funk
cjonowania oraz możliwości wydania opinii w drodze 
procedury pisemnej. 

(10) Należy ustanowić kryteria wyboru procedury przyj
mowania aktów wykonawczych przez Komisję. Aby 
osiągnąć większą spójność, wymogi proceduralne 
powinny być proporcjonalne do charakteru 
i oddziaływania aktów wykonawczych, jakie mają zostać 
przyjęte. 

(11) Procedurę sprawdzającą należy stosować w szczególności 
w przypadku przyjmowania aktów o zasięgu ogólnym, 
mających na celu wykonanie aktów podstawowych, oraz 
szczególnych aktów wykonawczych o potencjalnie 
dużym oddziaływaniu. Procedura ta powinna zapewniać, 
aby akty wykonawcze nie mogły zostać przyjęte przez 
Komisję, jeśli nie są one zgodne z opinią komitetu, 
z wyjątkiem bardzo wyjątkowych okoliczności, 
w przypadku których mogą mieć zastosowanie przez 
ograniczony okres czasu. W przypadku gdy komitet nie 
wyda opinii, procedura powinna także zapewnić, aby 
Komisja miała możliwość przeglądu projektów aktów 
wykonawczych, uwzględniając opinie wyrażone 
w ramach komitetu. 

(12) W przypadku gdy akt podstawowy przyznaje Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do programów 
o znacznym wpływie na budżet lub ukierunkowanych na 
państwa trzecie, należy stosować procedurę sprawdza
jącą.

PL 28.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/13 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 14 lutego 2011 r. 

( 2 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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(13) Przewodniczący komitetu powinien dokładać starań, aby 
znaleźć rozwiązania cieszące się największym możliwym 
poparciem w komitecie lub w komitecie odwoławczym, 
a także powinien wyjaśnić sposób, w jaki wzięto pod 
uwagę dyskusje i propozycje poprawek. W tym celu 
Komisja powinna zwracać szczególną uwagę na opinie 
wyrażone w komitecie lub w komitecie odwoławczym 
w odniesieniu do projektów ostatecznych środków anty
dumpingowych lub wyrównawczych. 

(14) Rozważając przyjęcie innych projektów aktów wykonaw
czych dotyczących szczególnie wrażliwych sektorów, 
zwłaszcza opodatkowania, zdrowia konsumentów, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, Komisja, 
w celu znalezienia zrównoważonego rozwiązania, będzie, 
tak dalece jak to możliwe, działać w taki sposób, aby 
unikać sprzeciwiania się jakiemukolwiek dominującemu 
stanowisku, jakie może wyłonić się w komitecie odwo 
ławczym przeciwko stosowności aktu wykonawczego. 

(15) Procedura doradcza powinna co do zasady mieć zasto
sowanie we wszystkich pozostałych przypadkach lub 
w przypadku gdy zostanie uznana za właściwszą. 

(16) W przypadku gdy przewiduje to akt podstawowy, 
powinno być możliwe przyjęcie aktów wykonawczych, 
które mają mieć natychmiastowe zastosowanie ze 
względu na szczególnie pilną potrzebę. 

(17) Parlament Europejski i Rada powinny być niezwłocznie 
i regularnie informowane o pracach komitetów. 

(18) Parlament Europejski albo Rada powinny móc w każdym 
momencie zwrócić uwagę Komisji, że w jego albo jej 
opinii projekt aktu wykonawczego przekracza upraw
nienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym, 
uwzględniając ich prawa odnoszące się do kontroli zgod
ności z prawem aktów unijnych. 

(19) Należy zapewnić publiczny dostęp do informacji na 
temat prac komitetów zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu 
do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji ( 1 ). 

(20) Komisja powinna prowadzić rejestr zawierający infor
macje o pracach komitetów. W związku z tym mające 
zastosowanie do Komisji przepisy dotyczące ochrony 
dokumentów niejawnych mają również zastosowanie 
do korzystania z tego rejestru. 

(21) Należy uchylić decyzję 1999/468/WE. Aby zapewnić 
przejście między systemem przewidzianym w decyzji 
1999/468/WE i niniejszym rozporządzeniem, wszelkie 
odesłania w istniejących przepisach do procedur przewi
dzianych w tej decyzji, z wyjątkiem procedury regula
cyjnej połączonej z kontrolą przewidzianej w jej art. 
5a, należy rozumieć jako odesłania do odpowiednich 
procedur przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. 
Na potrzeby istniejących aktów podstawowych zawiera
jących odesłania do art. 5a decyzji 1999/468/WE, należy 
tymczasowo utrzymać skutki tego artykułu. 

(22) Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na ustanowione 
w TFUE uprawnienia Komisji dotyczące wykonywania 
przepisów w dziedzinie konkurencji, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy i zasady ogólne 
rządzące mechanizmami, które mają zastosowanie 
w przypadku gdy prawnie wiążący akt unijny (dalej zwany 
„aktem podstawowym”) określa potrzebę ustanowienia jednoli
tych warunków wykonywania i wymaga, aby przyjęcie aktów 
wykonawczych przez Komisję podlegało kontroli państw człon
kowskich. 

Artykuł 2 

Wybór procedury 

1. Akt podstawowy może przewidywać zastosowanie proce
dury doradczej lub procedury sprawdzającej, uwzględniając 
charakter lub oddziaływanie wymaganych aktów wykonaw
czych. 

2. Procedurę sprawdzającą stosuje się, w szczególności, 
w przypadku przyjmowania: 

a) aktów wykonawczych o zasięgu ogólnym; 

b) innych aktów wykonawczych dotyczących: 

(i) programów o znacznych skutkach; 

(ii) wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa; 

(iii) środowiska, bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia lub 
bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin; 

(iv) wspólnej polityki handlowej; 

(v) opodatkowania.

PL L 55/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2011 

( 1 ) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
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3. Procedurę doradczą stosuje się, co do zasady, do przyj
mowania aktów wykonawczych nieobjętych zakresem ust. 2. 
Procedura doradcza może być jednak stosowana w należycie 
uzasadnionych przypadkach do przyjmowania aktów wykonaw
czych, o których mowa w ust. 2. 

Artykuł 3 

Przepisy wspólne 

1. Przepisy wspólne zawarte w niniejszym artykule mają 
zastosowanie do wszystkich procedur, o których mowa w art. 
4–8. 

2. Komisję wspomaga komitet złożony z przedstawicieli 
państw członkowskich. Komitetowi przewodniczy przedstawi
ciel Komisji. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu 
komitetu. 

3. Przewodniczący przedstawia komitetowi projekt aktu 
wykonawczego, który ma zostać przyjęty przez Komisję. 

Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków przewodni
czący zwołuje posiedzenie nie wcześniej niż 14 dni od przed 
łożenia komitetowi projektu aktu wykonawczego oraz projektu 
porządku posiedzenia. Komitet wydaje opinię o projekcie aktu 
wykonawczego w terminie, jaki przewodniczący może wyzna
czyć w zależności od pilności sprawy. Terminy są proporcjo
nalne i umożliwiają członkom komitetu wczesne i skuteczne 
przeanalizowanie projektu aktu wykonawczego oraz wyrażenie 
swoich opinii. 

4. Do czasu wydania opinii przez komitet każdy jego 
członek może zaproponować poprawki, a przewodniczący 
może przedstawiać zmienione wersje projektu aktu wykonaw
czego. 

Przewodniczący dokłada starań, aby znaleźć rozwiązania, które 
cieszą się możliwie największym poparciem w ramach komi
tetu. Przewodniczący informuje komitet o tym, w jaki sposób 
dyskusje i propozycje poprawek zostały wzięte pod uwagę, 
w szczególności w odniesieniu do tych propozycji, które 
w dużej mierze uzyskały poparcie w ramach komitetu. 

5. W należycie uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej. 
Przewodniczący wysyła członkom komitetu projekt aktu wyko
nawczego oraz wyznacza termin na wydanie opinii 
w zależności od pilności sprawy. Przyjmuje się, że każdy 
członek komitetu, który przed upływem tego terminu nie sprze
ciwia się projektowi aktu wykonawczego lub nie wstrzymuje się 
wyraźnie od głosowania nad nim, wyraża swoją milczącą zgodę 
w odniesieniu do projektu aktu wykonawczego. 

O ile nie przewidziano inaczej w akcie podstawowym, proce
dura pisemna kończy się bez osiągnięcia rezultatu w przypadku 
gdy, przed upływem terminu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, zdecyduje o tym przewodniczący lub wniesie o to 
członek komitetu. W takim przypadku przewodniczący 
w rozsądnym terminie zwołuje posiedzenie komitetu. 

6. Opinię komitetu zapisuje się w protokole. Członkowie 
komitetu mają prawo zażądać zaprotokołowania swojego stano
wiska. Przewodniczący niezwłocznie przesyła protokół 
członkom komitetu. 

7. W stosownych przypadkach mechanizm kontroli obej
muje przekazanie sprawy do komitetu odwoławczego. 

Komitet odwoławczy na wniosek Komisji przyjmuje swój regu
lamin wewnętrzny zwykłą większością głosów wchodzących 
w jego skład członków. 

W przypadku gdy komitet odwoławczy proszony jest 
o wydanie opinii, zbiera się on nie wcześniej niż 14 dni, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, i nie później 
niż sześć tygodni po dniu przekazania sprawy. Bez uszczerbku 
dla ust. 3 komitet odwoławczy wydaje swą opinię w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia przekazania sprawy. 

Przedstawiciel Komisji przewodniczy komitetowi odwoław
czemu. 

Przewodniczący ustala datę posiedzenia komitetu odwoław
czego w ścisłej współpracy z członkami komitetu, aby umoż
liwić państwom członkowskim i Komisji zapewnienie odpo
wiedniego poziomu reprezentacji. Do dnia 1 kwietnia 2011 r. 
Komisja zwołuje pierwsze posiedzenie komitetu odwoławczego 
w celu przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego. 

Artykuł 4 

Procedura doradcza 

1. W przypadku gdy zastosowanie ma procedura doradcza, 
komitet wydaje swoją opinię, w razie konieczności w drodze 
głosowania. W przypadku głosowania do wydania opinii 
potrzebna jest zwykła większość głosów wchodzących w jego 
skład członków. 

2. Komisja decyduje o tym, jaki projekt aktu wykonawczego 
ma zostać przyjęty, uwzględniając w jak największym stopniu 
wnioski płynące z dyskusji w ramach komitetu oraz wydaną 
opinię. 

Artykuł 5 

Procedura sprawdzająca 

1. W przypadku gdy zastosowanie ma procedura sprawdza
jąca, komitet wydaje swoją opinię większością głosów określoną 
w art. 16 ust. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej, a w stosow
nych przypadkach, w art. 238 ust. 3 TFUE, w odniesieniu do 
aktów, które mają zostać przyjęte na wniosek Komisji. Głosy 
przedstawicieli państw członkowskich w ramach komitetu są 
ważone w sposób określony w tych artykułach. 

2. W przypadku gdy opinia komitetu jest pozytywna, 
Komisja przyjmuje projekt aktu wykonawczego.
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3. Bez uszczerbku dla art. 7, jeżeli opinia komitetu jest nega
tywna, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego. 
W przypadku gdy uważa się akt wykonawczy za konieczny, 
przewodniczący może przedstawić zmienioną wersję projektu 
aktu wykonawczego temu samemu komitetowi w ciągu 
dwóch miesięcy od wydania negatywnej opinii albo przedstawić 
do dalszej dyskusji projekt aktu wykonawczego komitetowi 
odwoławczemu w ciągu miesiąca od takiego wydania opinii. 

4. W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych w akapicie drugim. 
W przypadku gdy Komisja nie przyjmie projektu aktu wyko
nawczego, przewodniczący może przedstawić komitetowi jego 
zmienioną wersję. 

Bez uszczerbku dla art. 7 Komisja nie przyjmuje projektu aktu 
wykonawczego w przypadku gdy: 

a) akt ten dotyczy opodatkowania, usług finansowych, ochrony 
zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin, lub 
ostatecznych wielostronnych środków ochronnych; 

b) akt podstawowy przewiduje, że projekt aktu wykonawczego 
nie może zostać przyjęty w przypadku gdy nie została 
wydana opinia; lub 

c) zwykłą większością głosów swoich członków komitet 
wyraził sprzeciw wobec jego przyjęcia. 

W każdym z przypadków, o których mowa w akapicie drugim, 
jeżeli uważa się akt wykonawczy za konieczny, przewodniczący 
może przedstawić zmienioną wersję tego aktu temu samemu 
komitetowi w ciągu dwóch miesięcy od głosowania albo przed
stawić do dalszej dyskusji projekt aktu wykonawczego komite
towi odwoławczemu w ciągu miesiąca od głosowania. 

5. W drodze odstępstwa od ust. 4 następująca procedura ma 
zastosowanie do przyjmowania projektów ostatecznych 
środków antydumpingowych i wyrównawczych, w przypadku 
gdy komitet nie wydał opinii, a zwykłą większością głosów 
wchodzących w jego skład członków wyrażono sprzeciw 
wobec projektu aktu wykonawczego. 

Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi. 
Nie wcześniej niż czternaście dni i nie później niż miesiąc po 
posiedzeniu komitetu Komisja informuje członków komitetu 
o wynikach tych konsultacji i przedstawia projekt aktu wyko
nawczego komitetowi odwoławczemu. W drodze odstępstwa 
od art. 3 ust. 7 komitet odwoławczy zbiera się nie wcześniej 
niż 14 dni i nie później niż miesiąc po przedłożeniu projektu 
aktu wykonawczego. Komitet odwoławczy wydaje swą opinię 
zgodnie z art. 6. Terminy określone w niniejszym ustępie 
pozostają bez uszczerbku dla potrzeby zapewnienia przestrze
gania terminów określonych w stosownych aktach podstawo
wych. 

Artykuł 6 

Przekazanie sprawy do komitetu odwoławczego 

1. Komitet odwoławczy wydaje swą opinię większością 
głosów przewidzianą w art. 5 ust. 1. 

2. Do czasu wydania opinii każdy członek komitetu odwo 
ławczego może proponować poprawki do projektu aktu wyko
nawczego, a przewodniczący może zadecydować, czy go 
zmienić. 

Przewodniczący dokłada starań, aby znaleźć rozwiązania, które 
cieszą się możliwie największym poparciem w ramach komitetu 
odwoławczego. 

Przewodniczący informuje komitet odwoławczy o tym, w jaki 
sposób dyskusje i propozycje poprawek zostały wzięte pod 
uwagę, w szczególności te propozycje poprawek, które 
w dużej mierze uzyskały poparcie w ramach komitetu odwo 
ławczego. 

3. W przypadku gdy opinia komitetu odwoławczego jest 
pozytywna, Komisja przyjmuje projekt aktu wykonawczego. 

Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego 
w przypadku gdy nie została wydana żadna opinia. 

W przypadku gdy opinia komitetu odwoławczego jest nega
tywna, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego. 

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 w przypadku przyj
mowania ostatecznych wielostronnych środków ochronnych, 
wobec braku pozytywnej opinii przegłosowanej większością 
głosów przewidzianą w art. 5 ust. 1, Komisja nie przyjmuje 
projektu środków. 

5. W drodze odstępstwa od ust. 1 do dnia 1 września 
2012 r. komitet odwoławczy wydaje opinię w sprawie projektu 
ostatecznych środków antydumpingowych lub wyrównawczych 
zwykłą większością głosów wchodzących w jego skład 
członków. 

Artykuł 7 

Przyjmowanie aktów wykonawczych w wyjątkowych 
przypadkach 

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 3 oraz art. 5 ust. 4 akapit 
drugi Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, 
w przypadku gdy ich niezwłoczne przyjęcie jest konieczne, 
aby uniknąć znaczących zakłóceń w działaniu rynków rolnych 
lub zagrożenia dla interesów finansowych Unii w rozumieniu 
art. 325 TFUE. 

W takim przypadku Komisja natychmiast przedkłada przyjęty 
akt wykonawczy komitetowi odwoławczemu. W przypadku 
wydania przez komitet odwoławczy negatywnej opinii 
w sprawie przyjętego aktu wykonawczego Komisja natychmiast 
uchyla ten akt. W przypadku wydania przez komitet odwo 
ławczy pozytywnej opinii lub niewydania żadnej opinii akt 
wykonawczy pozostaje w mocy.
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Artykuł 8 

Akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie 

1. W drodze odstępstwa od art. 4 i 5 akt podstawowy może 
przewidywać, że w przypadku należycie uzasadnionej szcze
gólnie pilnej potrzeby zastosowanie ma niniejszy artykuł. 

2. Komisja przyjmuje akt wykonawczy mający natychmias
towe zastosowanie, bez wcześniejszego przedstawienia go 
komitetowi, i pozostający w mocy przez okres nieprzekracza
jący sześciu miesięcy, chyba że akt podstawowy stanowi inaczej. 

3. Nie później niż 14 dni po przyjęciu aktu, o którym mowa 
w ust. 2, przewodniczący przedstawia go odpowiedniemu 
komitetowi w celu uzyskania jego opinii. 

4. W przypadku gdy zastosowanie ma procedura sprawdza
jąca, jeżeli opinia wydana przez komitet jest negatywna, 
Komisja natychmiast uchyla akt wykonawczy przyjęty zgodnie 
z ust. 2. 

5. W przypadku przyjmowania przez Komisję tymczasowych 
środków antydumpingowych lub wyrównawczych zastosowanie 
ma procedura przewidziana w niniejszym artykule. Komisja 
przyjmuje takie środki po konsultacjach z państwami człon
kowskimi lub, w przypadkach wyjątkowo pilnych, po ich poin
formowaniu. W tym ostatnim przypadku konsultacje przepro
wadza się najpóźniej w ciągu dziesięciu dni po powiadomieniu 
państw członkowskich o środkach przyjętych przez Komisję. 

Artykuł 9 

Regulamin wewnętrzny 

1. Każdy komitet, zwykłą większością głosów wchodzących 
w jego skład członków i na wniosek swojego przewodniczą
cego, przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu 
o regulamin standardowy, który ma zostać sporządzony przez 
Komisję po konsultacji z państwami członkowskimi. Taki regu
lamin standardowy zostanie opublikowany przez Komisję 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W zakresie, w jakim może to być konieczne, istniejące komitety 
dostosowują swoje regulaminy wewnętrzne do regulaminu stan
dardowego. 

2. Zasady i warunki publicznego dostępu do dokumentów 
oraz ochrony danych, które mają zastosowanie do Komisji, 
mają zastosowanie do komitetów. 

Artykuł 10 

Informacje o pracach komitetów 

1. Komisja prowadzi rejestr prac komitetów, który zawiera: 

a) wykaz komitetów; 

b) porządki dzienne posiedzeń komitetów; 

c) sprawozdania zbiorcze wraz z wykazami organów 
i organizacji, do których należą przedstawiciele wyznaczeni 
przez państwa członkowskie; 

d) projekty aktów wykonawczych, na temat których komitety 
mają wydać opinię; 

e) wyniki głosowania; 

f) ostateczne projekty aktów wykonawczych po wydaniu opinii 
przez komitet; 

g) informacje na temat przyjęcia ostatecznych projektów aktów 
wykonawczych przez Komisję; oraz 

h) dane statystyczne dotyczące prac komitetów. 

2. Komisja publikuje również corocznie sprawozdanie na 
temat pracy komitetów. 

3. Parlament Europejski i Rada mają dostęp do informacji, 
o których mowa w ust. 1, zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami. 

4. Jednocześnie z przesłaniem ich członkom komitetu 
Komisja udostępnia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie doku
menty, o których mowa w ust. 1 lit. b), d) i f), informując je 
równocześnie o dostępności tych dokumentów. 

5. W rejestrze publicznie udostępnia się odniesienia do 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. od a)–g), 
a także informacje, o których mowa w ust. 1 lit. h). 

Artykuł 11 

Uprawnienia kontrolne Parlamentu Europejskiego i Rady 

W przypadku gdy akt podstawowy został przyjęty zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą, Parlament Europejski albo 
Rada mogą w każdym momencie wskazać Komisji, że w ich 
opinii projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym. W takim 
przypadku Komisja dokonuje przeglądu projektu aktu wyko
nawczego, uwzględniając wyrażone stanowiska, oraz informuje 
Parlament Europejski i Radę o tym, czy zamierza podtrzymać, 
zmienić lub wycofać projekt aktu wykonawczego. 

Artykuł 12 

Uchylenie decyzji 1999/468/WE 

Niniejszym traci moc decyzja 1999/468/WE. 

Utrzymuje się skutki art. 5a decyzji 1999/468/WE na użytek 
istniejących aktów podstawowych, zawierających odesłania do 
tego artykułu.
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Artykuł 13 

Przepisy przejściowe: dostosowanie istniejących aktów 
podstawowych 

1. W przypadku gdy akty podstawowe przyjęte przed 
wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przewidują wyko
nywanie uprawnień wykonawczych przez Komisję zgodnie 
z decyzją 1999/468/WE, zastosowanie mają następujące zasady: 

a) w przypadku gdy akt podstawowy zawiera odesłanie do art. 
3 decyzji 1999/468/WE, zastosowanie ma procedura 
doradcza, o której mowa w art. 4 niniejszego rozporzą
dzenia; 

b) w przypadku gdy akt podstawowy zawiera odesłanie do art. 
4 decyzji 1999/468/WE, zastosowanie ma procedura spraw
dzająca, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, 
z wyjątkiem art. 5 ust. 4 akapit drugi i trzeci; 

c) w przypadku gdy akt podstawowy zawiera odesłanie do art. 
5 decyzji 1999/468/WE, zastosowanie ma procedura spraw
dzająca, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, 
i uważa się, że akt podstawowy stanowi, że w przypadku 
braku opinii Komisja nie może przyjąć projektu aktu wyko
nawczego, jak przewidziano w art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. 
b); 

d) w przypadku gdy akt podstawowy zawiera odesłanie do art. 
6 decyzji 1999/468/WE, zastosowanie ma art. 8 niniejszego 
rozporządzenia; 

e) w przypadku gdy akt podstawowy zawiera odesłanie do art. 
7 i 8 decyzji 1999/468/WE, zastosowanie mają art. 10 i 11 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Artykuły 3 i 9 niniejszego rozporządzenia mają zastoso
wanie do wszystkich istniejących komitetów do celów ust. 1. 

3. Artykuł 7 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie 
wyłącznie do istniejących procedur, które zawierają odesłanie 
do art. 4 decyzji 1999/468/WE. 

4. Przepisy przejściowe określone w niniejszym artykule nie 
przesądzają o charakterze odnośnych aktów. 

Artykuł 14 

Przepisy przejściowe 

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na toczące się proce
dury, w ramach których komitet już wydał opinię zgodnie 
z decyzją 1999/468/WE. 

Artykuł 15 

Przegląd 

Do dnia 1 marca 2016 r. Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego 
rozporządzenia, w razie potrzeby wraz ze stosownymi wnios
kami ustawodawczymi. 

Artykuł 16 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 
2011 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 lutego 2011 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

MARTONYI J. 
Przewodniczący
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POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską 

w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych 
zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I KOMISJA EUROPEJSKA („strony niniejszego porozumienia”), 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 2, Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej, w szczególności jego art. 295, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwane dalej 
łącznie „Traktatami”), 

mając na uwadze, że twórcy polityki europejskiej nie działają w oderwaniu od społeczeństwa obywatelskiego, lecz utrzy
mują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim, 

mając na uwadze, że strony niniejszego porozumienia dokonały przeglądu rejestru służącego przejrzystości (zwanego 
dalej „rejestrem”), utworzonego na mocy porozumienia z dnia 23 czerwca 2011 r. zawartego między Parlamentem Euro
pejskim a Komisją Europejską w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i samo
zatrudnionych osób, zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej (1) zgodnie z ust. 30 tego 
porozumienia, 

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

I. ZASADY, NA JAKICH OPIERA SIĘ REJESTR 

1. Utworzenie i prowadzenie rejestru nie ma wpływu na cele Parlamentu Europejskiego sformułowane w jego rezolucji 
z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach europej
skich (2) oraz w jego decyzji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” (3) i nie szkodzi realizacji 
tych celów. 

2. Rejestr jest prowadzony zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii, w tym z zasadami proporcjonalności i niedyskry
minacji. 

3. Przy prowadzeniu rejestru respektowane są prawa posłów do Parlamentu Europejskiego do sprawowania mandatu 
parlamentarnego bez ograniczeń. 

4. Prowadzenie rejestru nie narusza uprawnień ani przywilejów stron niniejszego porozumienia, ani też nie ma wpływu 
na ich odpowiednie kompetencje organizacyjne. 

5. Strony niniejszego porozumienia dążą do traktowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w podobną działal
ność w podobny sposób i do zapewnienia jednakowych warunków w zakresie rejestracji organizacji i samozatrudnio
nych osób zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki UE. 

II. STRUKTURA REJESTRU 

6. Struktura rejestru jest następująca: 

a)  przepisy dotyczące zakresu rejestru, rodzajów działalności podlegających wpisowi do rejestru, definicji, zachęt i 
wyjątków; 

b)  sekcje rejestracji (załącznik I); 
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c)  informacje wymagane od rejestrujących się podmiotów, w tym wymogi dotyczące ujawniania informacji finansowych 
(załącznik II); 

d)  kodeks postępowania (załącznik III); 

e)  mechanizmy powiadamiania i składania skarg oraz środki mające zastosowanie w przypadku nieprzestrzegania 
kodeksu postępowania, w tym procedura obsługi powiadomień oraz badania i rozpatrywania skarg (załącznik IV); 

f)  wytyczne dotyczące wdrażania wraz z praktycznymi informacjami dla rejestrujących się podmiotów. 

III. ZAKRES REJESTRU 

Rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru 

7. Rejestr obejmuje wszelkie rodzaje działalności, niebędące działalnością, o której mowa w ust. 10–12, prowadzonej 
w celu wywarcia bezpośredniego lub pośredniego wpływu na procesy opracowywania lub realizacji polityki oraz podej
mowania decyzji przez instytucje UE, bez względu na używane środki lub kanały komunikacyjne, na przykład zlecanie 
usług na zewnątrz, media, umowy z profesjonalnymi pośrednikami, ośrodki analityczne, platformy, fora, kampanie i 
inicjatywy obywatelskie. 

Do celów niniejszego porozumienia „wywieranie bezpośredniego wpływu” oznacza wywieranie wpływu poprzez bezpo
średni kontakt lub komunikację z instytucjami UE lub inne następujące po nich działania, a „wywieranie pośredniego 
wpływu” oznacza wpływanie poprzez wykorzystanie pośrednich środków wpływu, takich jak media, opinia publiczna, 
konferencje lub wydarzenia towarzyskie skierowane do instytucji UE. 

Działalność ta obejmuje w szczególności: 

—  kontakty z członkami i ich asystentami, urzędnikami lub innymi pracownikami instytucji UE, 

—  opracowywanie, rozprowadzanie i przekazywanie pism, materiałów informacyjnych lub dokumentów do dyskusji 
lub zawierających stanowiska, 

— organizowanie imprez, spotkań lub działań promocyjnych, konferencji lub wydarzeń towarzyskich, na które wysy
łane są zaproszenia do członków i ich asystentów, urzędników lub innych pracowników instytucji UE, oraz 

—  dobrowolny wkład w formalne konsultacje lub wysłuchania w sprawie planowanych aktów ustawodawczych lub 
innych aktów prawnych UE oraz w inne otwarte konsultacje i udział w tych konsultacjach. 

8. Oczekuje się rejestracji ze strony wszelkich organizacji i osób samozatrudnionych, zaangażowanych w rodzaj działal
ności podlegający wpisowi do rejestru, niezależnie od ich statusu prawnego i niezależnie od tego, czy działalność ta znaj
duje się na etapie realizacji czy przygotowania. 

Każdy rodzaj działalności podlegający wpisowi do rejestru i prowadzony na podstawie umowy przez pośrednika zapew
niającego doradztwo prawne i zawodowe powoduje kwalifikowalność do zapisu w rejestrze zarówno w przypadku 
pośrednika, jak i jego klienta. Tacy pośrednicy muszą zadeklarować wszystkich klientów w ramach takich umów, a także 
ich dochody na klienta związane z działalnością przedstawicielską, zgodnie z załącznikiem II pkt II.C.2.b. Wymóg ten 
nie zwalnia klientów z obowiązku rejestracji i zapisania w swoim własnym kosztorysie kosztu wszelkiej działalności 
zleconej pośrednikowi. 

Rodzaje działalności niepodlegające wpisowi do rejestru 

9. Organizacja powinna kwalifikować się do zarejestrowania, jedynie jeśli prowadzi podlegający wpisowi do rejestru 
rodzaj działalności, który sprowadza się do bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z instytucjami UE. Organizacja 
uznana za niekwalifikującą się do figurowania w rejestrze może zostać z niego skreślona. 

10. Działalność dotycząca doradztwa prawnego i innego rodzaju doradztwa specjalistycznego nie podlega wpisowi do 
rejestru, o ile: 

—  polega ona na doradztwie i kontaktach z organami publicznymi mającymi na celu dokładniejsze objaśnienie 
klientom ogólnego stanu prawnego, ich konkretnej sytuacji prawnej lub doradzenia im, czy dane kroki prawne lub 
administracyjne są właściwe lub dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa i przepisów, 

— polega na udzielaniu porad klientom, aby pomóc im w zagwarantowaniu zgodności ich działań z właściwymi przepi
sami prawa, 

—  polega na analizach i badaniach opracowywanych dla klientów na temat potencjalnego wpływu zmian w przepisach 
ustawowych lub wykonawczych w odniesieniu do ich sytuacji prawnej lub sfery działalności, 
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— polega na reprezentowaniu w ramach procedury pojednawczej lub mediacyjnej mającej na celu uniknięcie skiero
wania sporu do sądu lub organu administracyjnego, lub 

—  związana jest z podstawowym prawem klienta do sprawiedliwego procesu, w tym prawa do obrony w postępowaniu 
administracyjnym, taka jak działalność prowadzona przez prawników lub innych zaangażowanych w nią specja
listów. 

Jeżeli dane przedsiębiorstwo i jego doradcy są zaangażowani jako strona w konkretną sprawę lub procedurę sądową lub 
administracyjną, wszelka działalność bezpośrednio związana z tą sprawą, która nie zmierza do zmiany istniejących ram 
prawnych, nie podlega wpisowi do rejestru. Niniejszy akapit stosuje się do wszystkich sektorów gospodarczych w Unii 
Europejskiej. 

Niemniej jednak poniższe rodzaje działalności dotyczącej doradztwa prawnego i innego rodzaju doradztwa specjalistycz
nego podlegają wpisowi do rejestru, w przypadku gdy mają na celu wywieranie wpływu na instytucje UE, ich członków 
i ich asystentów lub urzędników i innych pracowników: 

—  udzielanie wsparcia za pośrednictwem przedstawicieli lub mediacji oraz dostarczanie materiałów poparcia, w tym 
argumentacja i sporządzanie projektów, oraz 

—  doradztwo taktyczne i strategiczne, w tym podnoszenie kwestii, których zakres i czas komunikacji mają na celu 
wywarcie wpływu na instytucje UE, ich członków wraz z ich asystentami lub urzędników i innych pracowników. 

11. Działalność partnerów społecznych jako uczestników dialogu społecznego (związki zawodowe, stowarzyszenia 
pracodawców itd.) nie podlega wpisowi do rejestru, w przypadku gdy ci partnerzy społeczni wypełniają funkcję wyzna
czoną dla nich w Traktatach. Niniejszy punkt stosuje się odpowiednio do wszelkich podmiotów wyraźnie wyznaczonych 
w Traktatach do odgrywania roli instytucjonalnej. 

12. Działalność w odpowiedzi na bezpośrednie i indywidualne wnioski instytucji UE lub posłów do Parlamentu Euro
pejskiego, takie jak jednorazowe lub regularne wnioski o udzielenie informacji faktycznych, udostępnienie danych lub 
przygotowanie ekspertyzy nie podlega wpisowi do rejestru. 

Postanowienia szczególne 

13. Rejestr nie ma zastosowania do kościołów i wspólnot religijnych. Oczekuje się jednak rejestracji ze strony biur 
przedstawicielskich lub podmiotów prawa, biur i sieci utworzonych w celu reprezentowania kościołów i wspólnot religij
nych w kontaktach z instytucjami UE, a także ich stowarzyszeń. 

14. Rejestr nie ma zastosowania do partii politycznych. Oczekuje się jednak rejestracji ze strony wszelkich stworzonych 
lub wspieranych przez nie organizacji, które są zaangażowane w rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru. 

15. Rejestr nie ma zastosowania do służb rządów państw członkowskich, rządów państw trzecich, międzynarodowych 
organizacji międzyrządowych i ich misji dyplomatycznych. 

16. Od regionalnych władz publicznych oraz ich biur przedstawicielskich nie oczekuje się rejestracji, lecz mogą one 
wpisać się do rejestru na własny wniosek. Oczekuje się rejestracji ze strony stowarzyszeń lub sieci utworzonych w celu 
wspólnego reprezentowania regionów. 

17. Oczekuje się rejestracji ze strony wszelkich władz publicznych na szczeblu niższym od krajowego innych niż te, o 
których mowa w pkt 16, takich jak lokalne i gminne organy władzy lub miasta, ich biura przedstawicielskie, a także 
stowarzyszenia lub sieci. 

18. Oczekuje się rejestracji ze strony sieci, platform i innych rodzajów kolektywnej działalności niemających statusu 
prawnego lub osobowości prawnej, lecz stanowiących faktycznie źródło zorganizowanego wpływu i zaangażowanych w 
rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru. Członkowie takich rodzajów kolektywnej działalności wyznaczają 
przedstawiciela, który będzie działał jako osoba wyznaczona do kontaktów, odpowiedzialna za współpracę ze 
„wspólnym sekretariatem rejestru służącego przejrzystości” (JTRS). 

19. Działalność, jaką należy wziąć pod uwagę do celów oceny kwalifikowalności do wpisu w rejestrze, to czynności 
skierowane (bezpośrednio lub pośrednio) do wszystkich instytucji, agencji i organów UE oraz ich członków i asystentów 
tych ostatnich, urzędników i innych pracowników. Działalność ta nie obejmuje czynności skierowanych do państw 
członkowskich, a w szczególności czynności skierowanych do ich stałych przedstawicielstw przy Unii Europejskiej. 

20. Zachęca się europejskie sieci, federacje, stowarzyszenia lub platformy do opracowania wspólnych przejrzystych 
wytycznych dla ich członków, w których wskazane są rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru. Oczekuje się 
podania do publicznej wiadomości tych wytycznych. 
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IV. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO REJESTRUJĄCYCH SIĘ PODMIOTÓW 

21. Poprzez zarejestrowanie się zainteresowane organizacje i osoby: 

—  zgadzają się na ujęcie w ogólnie dostępnej formie informacji dostarczanych przez nie w celu wpisania do rejestru, 

— zgadzają się działać zgodnie z kodeksem postępowania przedstawionym w załączniku III i w odpowiednich przypad
kach przedstawiają teksty wszelkich branżowych kodeksów postępowania, których zobowiązały się przestrzegać (1), 

—  gwarantują, że informacje dostarczone w celu wpisania do rejestru są prawidłowe i zgadzają się na współpracę w 
przypadku otrzymania administracyjnych wniosków o udzielenie informacji uzupełniających i aktualizacji, 

—  zgadzają się, aby wszelkie dotyczące ich powiadomienia lub skargi były rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu 
postępowania przedstawionego w załączniku III, 

— zgadzają się, by podlegać wszelkim środkom mającym zastosowanie w przypadku nieprzestrzegania kodeksu postę
powania przedstawionego w załączniku III i przyjmują do wiadomości, że środki przewidziane w załączniku IV 
mogą być względem nich zastosowane w przypadku nieprzestrzegania kodeksu postępowania, 

— przyjmują do wiadomości, że strony niniejszego porozumienia, na wniosek i zgodnie z przepisami rozporzą
dzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) mają obowiązek ujawnienia korespondencji i innych 
dokumentów dotyczących działalności rejestrujących się podmiotów. 

V. WDROŻENIE 

22. Sekretarze generalni Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej są odpowiedzialni za nadzór nad systemem 
oraz za wszystkie kluczowe aspekty jego funkcjonowania i za wspólną zgodą podejmują środki niezbędne do wdrożenia 
niniejszego porozumienia. 

23. Chociaż system będzie prowadzony wspólnie, strony niniejszego porozumienia zachowują swobodę co do stoso
wania rejestru w sposób niezależny do swoich własnych określonych celów. 

24. W celu wdrożenia systemu służby Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zachowują wspólną strukturę 
operacyjną, zwaną „wspólnym sekretariatem rejestru służącego przejrzystości” (JTRS). W skład wspólnego sekretariatu 
wchodzi grupa urzędników z Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, na mocy uzgodnień podjętych przez 
właściwe służby. Działalność JTRS koordynuje kierownik działu w sekretariacie generalnym Komisji Europejskiej. 
Zadania JTRS obejmują wydawanie wytycznych dotyczących wdrażania w zakresie ustalonym niniejszym porozumie
niem w celu ułatwienia spójnej interpretacji przepisów przez rejestrujące się podmioty oraz w celu monitorowania 
jakości zawartości rejestru. W celu prowadzenia kontroli jakości zawartości rejestru JTRS korzysta z dostępnych zasobów 
administracyjnych, przy założeniu, że rejestrujące się podmioty ponoszą ostatecznie odpowiedzialność za przekazane 
informacje. 

25. Strony niniejszego porozumienia organizują odpowiednie szkolenia i projekty w zakresie komunikacji 
wewnętrznej, aby zwiększyć wśród swoich członków i pracowników wiedzę o wspólnym rejestrze oraz o procedurze 
powiadamiania i składania skarg. 

26. Strony niniejszego porozumienia podejmują odpowiednie środki zewnętrzne, aby zwiększyć wiedzę o rejestrze i 
promować jego wykorzystanie. 

27. Na stronie internetowej rejestru służącego przejrzystości na portalu „Europa” publikuje się w regularnych odstępach 
czasu szereg podstawowych statystyk uzyskanych z bazy danych rejestru i dostępnych za pomocą łatwej w obsłudze 
wyszukiwarki. Podana do publicznej wiadomości zawartość tej bazy danych będzie dostępna w formatach elektronicz
nych, możliwych do odczytu maszynowego. 

28. Sekretarze generalni Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej przedstawiają coroczne sprawozdanie z dzia
łania rejestru, odpowiednio, właściwemu wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i właściwemu wiceprzewod
niczącemu Komisji Europejskiej. Roczne sprawozdanie zawiera informacje faktyczne o rejestrze, jego zawartości i zmia
nach do niego wprowadzanych, oraz publikowane jest co roku w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego. 
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VI. ŚRODKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PODMIOTÓW PRZESTRZEGAJĄCYCH WYMOGI 

29. Przepustki do budynków Parlamentu Europejskiego będą wydawane jedynie osobom reprezentującym organizacje 
objęte obowiązkiem wpisu do rejestru lub pracującym dla takich organizacji, jeśli te organizacje lub osoby wpisały się 
do rejestru. Jednakże wpis do rejestru nie stanowi automatycznego przyznania uprawnienia do takich przepustek. 
Kwestia wydawania i kontrolowania długoterminowych przepustek umożliwiających wstęp do budynków Parlamentu 
Europejskiego podlega wewnętrznej procedurze Parlamentu, za którą on sam jest odpowiedzialny. 

30. Strony niniejszego porozumienia oferują zachęty, w ramach swoich administracyjnych uprawnień, w celu nakła
niania do rejestracji w oparciu o ramy ustanowione niniejszym porozumieniem. 

Zachęty oferowane rejestrującym się podmiotom przez Parlament Europejski mogą obejmować: 

—  dalsze ułatwienia w dostępnie do budynków Parlamentu, do posłów i ich asystentów oraz do urzędników i innych 
pracowników, 

—  zezwolenie na organizowanie lub bycie współgospodarzem wydarzeń odbywających się w budynkach Parlamentu, 

—  ułatwione przekazywanie informacji, w tym specjalne listy mailingowe, 

—  uczestnictwo z prawem głosu w wysłuchaniach w komisjach, 

—  patronat Parlamentu Europejskiego. 

Zachęty oferowane rejestrującym się podmiotom przez Komisję Europejską mogą obejmować: 

—  środki związane z przesyłaniem do podmiotów zarejestrowanych informacji o rozpoczęciu konsultacji publicznych, 

—  środki związane z grupami ekspertów i innymi organami doradczymi, 

—  specjalne listy adresów e-mail, 

—  patronat Komisji Europejskiej. 

Strony niniejszego porozumienia informują rejestrujące się podmioty o dostępnych dla nich specjalnych zachętach. 

VII. ŚRODKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA 

31. Powiadomienia i skargi dotyczące ewentualnego nieprzestrzegania kodeksu postępowania przedstawionego w 
załączniku III może składać każdy, posługując się przy tym standardowym formularzem kontaktowym dostępnym na 
stronie internetowej rejestru. Powiadomienia i skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurami określonymi w załącz
niku IV. 

32. Mechanizm powiadamiania jest narzędziem uzupełniającym kontrole jakości prowadzone przez JTRS zgodnie z 
pkt 24. Każdy może zgłosić powiadomienie w związku z błędami dotyczącymi faktów w ramach informacji przekaza
nych przez zarejestrowane podmioty. Powiadomienia mogą być również zgłaszane w związku z przypadkami rejestracji 
podmiotów niekwalifikujących się do rejestracji. 

33. Każdy może wnieść oficjalną skargę w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu, innego niż błąd co do 
faktu, ze strony zarejestrowanych podmiotów. Skargi muszą być poparte konkretnymi faktami związanymi z domnie
manym nieprzestrzeganiem kodeksu postępowania. 

JTRS bada sprawę podejrzewanego nieprzestrzegania z należytym uwzględnieniem zasad proporcjonalności i dobrej 
administracji. Umyślne nieprzestrzeganie kodeksu postępowania ze strony zarejestrowanych podmiotów lub ich przed
stawicieli skutkuje zastosowaniem środków określonych w załączniku IV. 

34. W przypadku wykrycia przez JTRS w drodze procedur, o których mowa w pkt 31–33, powtarzających się przy
padków braku współpracy lub powtarzającego się nieodpowiedniego postępowania lub poważnego przypadku nieprze
strzegania przepisów, odnośne zarejestrowane podmioty zostają usunięte z rejestru na czas jednego roku lub dwóch lat, 
a zastosowane środki zostaną w sposób ogólnie dostępny wskazane w rejestrze zgodnie z załącznikiem IV. 
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VIII. UDZIAŁ INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW 

35. Rada Europejska i Rada są zaproszone do przyłączenia się do rejestru. Pozostałe instytucje, organy i jednostki orga
nizacyjne UE zachęca się do samodzielnego korzystania z ram ustanowionych niniejszym porozumieniem jako instru
mentu referencyjnego na potrzeby własnych kontaktów z organizacjami i samozatrudnionymi osobami zaangażowanymi 
w tworzenie polityki UE i jej realizację. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

36. Niniejsze porozumienie zastępuje porozumienie zawarte między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w 
dniu 23 czerwca 2011 r., które przestaje obowiązywać w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia. 

37. Rejestr zostanie poddany nowemu przeglądowi w 2017 r. 

38. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Niniejsze porozumienie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

W okresie trzech miesięcy od ww. daty podmioty już zarejestrowane w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia 
dokonują zmiany ich rejestracji w celu spełnienia nowych wymogów wynikających z niniejszego porozumienia. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Komisji Europejskiej 

M. ŠEFČOVIČ 

Wiceprzewodniczący   

19.9.2014 L 277/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

E1_Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie w sprawie Rejestru służącego przejrzystości dotyczącego organizacji i osób 
samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej

- 125 - 



ZAŁĄCZNIK I 

„Rejestr służący przejrzystości” 

Organizacje i samozatrudnione osoby zaangażowane w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej 

Sekcje Cechy szczególne/uwagi 

I — Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/samoza
trudnieni konsultanci  

Podsekcja Firmy konsultingowe Firmy prowadzące w imieniu klientów działalność obej
mującą rzecznictwo, lobbing, promocję, sprawy 
publiczne i stosunki z organami publicznymi. 

Podsekcja Kancelarie prawne Kancelarie prawne prowadzące w imieniu klientów dzia
łalność obejmującą rzecznictwo, lobbing, promocję, 
sprawy publiczne i stosunki z organami publicznymi. 

Podsekcja Samozatrudnieni konsultanci Samozatrudnieni konsultanci lub prawnicy prowadzący 
w imieniu klientów działalność obejmującą rzecznictwo, 
lobbing, promocję, sprawy publiczne i stosunki z orga
nami publicznymi. W niniejszej podsekcji rejestrują się 
jednoosobowe podmioty. 

II — Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia bran
żowe/przemysłowe/zawodowe  

Podsekcja Przedsiębiorstwa i grupy Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw (mające 
osobowość prawną lub nie) prowadzące na własny 
rachunek i we własnym imieniu działalność obejmującą 
rzecznictwo, lobbing, promocję, sprawy publiczne i 
stosunki z organami publicznymi. 

Podsekcja Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe Organizacje (nastawione na zysk lub o charakterze non- 
profit) reprezentujące nastawione na zysk przedsiębior
stwa lub mieszane grupy i platformy. 

Podsekcja Związki zawodowe i stowarzyszenia bran
żowe 

Reprezentacja interesów pracowników, personelu, grup 
gospodarczych lub zawodowych. 

Podsekcja Inne organizacje, w tym: 

—  podmioty zajmujące się organizacją 
wydarzeń (nastawione lub nienasta
wione na zysk), 

—  media związane z grupami interesu lub 
podmioty nastawione na badania 
powiązane z interesami prywatnych 
podmiotów nastawionych na zysk, 

—  koalicje o charakterze ad hoc i struktury 
tymczasowe (w których członkostwo 
jest nastawione na zysk).  

III — Organizacje pozarządowe  

Podsekcja Organizacje pozarządowe, platformy, sieci i 
koalicje o charakterze ad hoc, struktury 
tymczasowe oraz podobne im organizacje. 

Organizacje nienastawione na zysk (mające osobowość 
prawną lub nie), które są niezależne od władz publicz
nych lub organizacji handlowych, w tym fundacje, orga
nizacje charytatywne itp. 

Takie podmioty obejmujące wśród swoich członków 
elementy nastawione na zysk muszą rejestrować się w 
ramach sekcji II. 
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Sekcje Cechy szczególne/uwagi 

IV — Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i 
badawcze  

Podsekcja Ośrodki analityczne i instytucje badawcze Specjalistyczne ośrodki analityczne i instytucje badawcze 
zajmujące się działaniami i polityką Unii Europejskiej. 

Podsekcja Instytucje naukowe Instytucje, których głównym celem jest kształcenie, lecz 
zajmujące się również działaniami i polityką Unii Euro
pejskiej. 

V — Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty 
religijne  

Podsekcja Organizacje reprezentujące kościoły i 
wspólnoty religijne 

Podmioty prawa, biura, sieci lub stowarzyszenia prowa
dzące działalność przedstawicielską. 

VI — Organizacje reprezentujące władze lokalne, 
regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub 
mieszane itd.  

Podsekcja Struktury regionalne Od samych regionów oraz ich biur przedstawicielskich 
nie oczekuje się rejestracji, lecz mogą one wpisać się do 
rejestru na własny wniosek. Oczekuje się rejestracji ze 
strony stowarzyszeń lub sieci utworzonych w celu 
wspólnego reprezentowania regionów. 

Podsekcja Inne władze publiczne na szczeblu niższym 
niż od krajowego 

Oczekuje się rejestracji ze strony innych władz publicz
nych na szczeblu niższym od krajowego, jak miasta, 
lokalne i gminne organy władzy lub od ich biur przed
stawicielskich, a także od krajowych stowarzyszeń lub 
sieci. 

Podsekcja Międzynarodowe stowarzyszenia i sieci 
regionalnych władz publicznych lub innych 
władz publicznych na szczeblu niższym od 
krajowego  

Podsekcja Inne podmioty publiczne lub mieszane 
powołane na mocy prawa, których celem 
jest działanie w interesie publicznym. 

Obejmuje inne organizacje publiczne lub mieszane 
(publiczno-prywatne).   

19.9.2014 L 277/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

E1_Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie w sprawie Rejestru służącego przejrzystości dotyczącego organizacji i osób 
samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej

- 127 - 



ZAŁĄCZNIK II 

INFORMACJE WYMAGANE OD REJESTRUJĄCYCH SIĘ PODMIOTÓW 

I. INFORMACJE OGÓLNE I PODSTAWOWE 

a)  nazwa (nazwy) organizacji, adres głównej siedziby oraz, w stosownych przypadkach, adres siedziby w Brukseli, 
Luksemburgu lub Strasburgu, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej; 

b)  nazwisko osoby prawnie odpowiedzialnej za organizację i dyrektora organizacji lub jej kierownika lub, jeśli ma to 
zastosowanie, głównej osoby wyznaczonej do kontaktów w związku z rodzajem działalności podlegającym wpisowi 
do rejestru (tj. kierownika do spraw UE); nazwiska osób posiadających zezwolenie na wstęp do budynków Parlamentu 
Europejskiego (1); 

c)  liczba osób (członków, pracowników itp.) uczestniczących w rodzaju działalności podlegającym wpisowi do rejestru 
oraz osób korzystających z przepustek do budynków Parlamentu Europejskiego, jak również okres czasu poświęcony 
przez każdą z tych osób na taką działalność, według następujących części pełnego wymiaru czasu pracy: 25 %, 50 %, 
75 % lub 100 %; 

d) cele/uprawnienia — dziedziny zainteresowania — rodzaje działalności — kraje, w których prowadzona jest działal
ność — przynależność do sieci — ogólne informacje objęte zakresem stosowania rejestru; 

e)  członkostwo i, w stosownych przypadkach, liczba członków (osób lub organizacji). 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

A. Rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru 

Należy podać szczegółowe informacje dotyczące głównych wniosków ustawodawczych lub strategii politycznych, z 
którymi wiążą się wchodzące w zakres rejestru działania zarejestrowanych podmiotów. Można nawiązać do innych 
szczególnych działań, takich jak imprezy lub publikacje.  

B. Powiązania z instytucjami UE 

a) Członkostwo w grupach wysokiego szczebla, komitetach konsultacyjnych, grupach ekspertów, innych wspiera
nych przez UE strukturach i platformach itd. 

b)  Członkostwo lub udział w intergrupach lub forach branżowych w Parlamencie Europejskim itp.  

C. Informacje finansowe związane z rodzajami działalności podlegającymi wpisowi do rejestru 

1.  Wszystkie zarejestrowane podmioty przedstawiają: 

a)  wstępny roczny kosztorys związany z rodzajem działalności podlegającym wpisowi do rejestru. Informacje 
finansowe obejmują pełny rok działalności i odnoszą się do ostatniego zamkniętego roku obrotowego w dniu 
wpisu do rejestru lub rocznej aktualizacji szczegółowych informacji zawartych w rejestrze; 

b) kwotę i źródło środków finansowych otrzymanych od instytucji Unii w ostatnim zamkniętym roku finan
sowym, według stanu z dnia rejestracji lub rocznej aktualizacji szczegółowych informacji zawartych w rejes
trze. Informacje te muszą odpowiadać informacjom przedstawionym w Europejskim Systemie Przejrzystości 
Finansowej (2). 

2.  Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/samozatrudnieni konsultanci (sekcja I załącznika I) przekazują 
dodatkowo następujące informacje: 

a)  obrót związany z rodzajem działalności podlegającym wpisowi do rejestru, według następującej tabeli: 

Roczny obrót w EUR dotyczący działalności 
przedstawicielskiej 

0–99 999 

100 000–499 999 

500 000–1 000 000 

> 1 000 000  
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b)  wykaz wszystkich klientów, w imieniu których prowadzony jest rodzaj działalności podlegający wpisowi do 
rejestru. Dochody pochodzące od klientów w związku z działalnością przedstawicielską są przedstawiane 
według następującej tabeli: 

Przedział w EUR rocznej wartości działalności 
przedstawicielskiej na klienta 

0–9 999 

10 000–24 999 

25 000–49 999 

50 000–99 999 

100 000–199 999 

200 000–299 999 

300 000–399 999 

400 000–499 999 

500 000–599 999 

600 000–699 999 

700 000–799 999 

800 000–899 999 

900 000–1 000 000 

> 1 000 000   

c)  Oczekuje się, że klienci również wpiszą się do rejestru. Oświadczenia finansowe sporządzone przez firmy 
konsultingowe, kancelarie prawne lub samozatrudnionych konsultantów, dotyczące ich klientów (lista i skala) 
nie zwalniają tych klientów z ujęcia tej zleconej działalności w ich własnych oświadczeniach, aby ich nakłady 
finansowe nie zostały oszacowane zbyt nisko. 

3.  Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe (sekcja II załącznika I) 
przedstawiają ponadto: 

wartość obrotu związanego z rodzajem działalności podlegającym wpisowi do rejestru, w tym kwoty niższe niż 
10 000 EUR. 

4. Organizacje pozarządowe — ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze — organizacje repre
zentujące kościoły i wspólnoty religijne — organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i 
gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itp. (sekcje III–VI załącznika I) przedstawiają dodatkowo: 

a)  łączny budżet organizacji; 

b)  zestawienie głównych kwot i źródeł finansowania.  
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ZAŁĄCZNIK III 

KODEKS POSTĘPOWANIA 

Strony niniejszego porozumienia uważają, że wszyscy przedstawiciele grup interesu kontaktujący się z nimi jednorazowo 
lub częściej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy też nie, powinni przestrzegać niniejszego kodeksu postępo
wania. 

W stosunkach z instytucjami UE oraz ich członkami, urzędnikami i innymi pracownikami, przedstawiciele grup inte
resów: 

a)  zawsze podają nazwisko i, we właściwych przypadkach, numer rejestracyjny oraz nazwę podmiotu lub podmiotów, 
dla których pracują lub które reprezentują; oświadczają, jakie interesy, cele lub zamiary promują, a w stosownych 
przypadkach określają, jakich klientów lub członków reprezentują; 

b)  nie uzyskują ani nie próbują uzyskać informacji lub decyzji w nieuczciwy sposób lub za pomocą niewłaściwego 
nacisku lub niewłaściwego postępowania; 

c)  w stosunkach z osobami trzecimi nie powołują się na żadne formalne związki z Unią Europejską lub jakąkolwiek 
instytucją unijną i nie przedstawiają skutków wpisu do rejestru w taki sposób, by wprowadzić w błąd osoby trzecie, 
urzędników lub innych pracowników Unii Europejskiej, ani nie posługują się logo instytucji UE bez uzyskania na to 
wyraźnej zgody; 

d)  dbają o to, aby informacje, jakich dostarczają przy wpisie do rejestru, a następnie w ramach ich rodzaju działalności 
podlegającego wpisowi do rejestru, były, wedle ich najlepszej wiedzy, pełne, aktualne i niewprowadzające w błąd; 
przyjmują, że dostarczone informacje podlegają przeglądowi i zgadzają się na współpracę w odniesieniu do wniosków 
administracji o informacje uzupełniające lub o aktualizację; 

e)  nie sprzedają osobom trzecim kopii dokumentów otrzymanych od instytucji UE; 

f)  zasadniczo przestrzegają wszystkich przepisów, kodeksów i dobrych wzorców zarządzania ustanowionych przez 
instytucje Unii oraz unikają utrudniania ich wdrażania i stosowania; 

g) nie nakłaniają członków instytucji Unii Europejskiej, urzędników lub innych pracowników Unii Europejskiej, asys
tentów ani stażystów tych członków do naruszania przepisów i zasad postępowania, jakim osoby te podlegają; 

h)  jeżeli zatrudniają byłych urzędników lub innych byłych pracowników Unii Europejskiej, byłych asystentów lub byłych 
stażystów członków instytucji UE, przestrzegają spoczywającego na tych osobach obowiązku stosowania się do prze
pisów i wymogów dotyczących poufności, jakim podlegają; 

i)  uzyskują wcześniejszą zgodę danego posła lub posłów do Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wszelkich 
stosunków umownych lub zatrudnienia wszelkich osób znajdujących się w otoczeniu posła; 

j)  przestrzegają wszelkich przepisów dotyczących praw i obowiązków byłych posłów do Parlamentu Europejskiego i 
byłych członków Komisji Europejskiej; 

k) informują wszelkie reprezentowane przez siebie osoby o spoczywających na nich obowiązkach w stosunku do insty
tucji Unii. 

Osoby, które zarejestrowały się w Parlamencie Europejskim, aby otrzymać nieprzenoszalną przepustkę imienną umożli
wiającą im wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego: 

l)  zobowiązują się do noszenia przepustki w widocznym miejscu zawsze, kiedy przebywają w budynkach Parlamentu 
Europejskiego; 

m)  ściśle przestrzegają odnośnych artykułów Regulaminu Parlamentu Europejskiego; 

n)  akceptują fakt, że wszelkie decyzje w sprawie wniosków o wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego wchodzą 
w zakres wyłącznych uprawnień Parlamentu, zaś wpis do rejestru nie stanowi automatycznego przyznania upraw
nienia do przepustki.  
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ZAŁĄCZNIK IV 

PROCEDURA POWIADOMIEŃ ORAZ DOCHODZENIA I ROZPATRYWANIA SKARG 

I. Powiadomienia 

Powiadomienia do wspólnego sekretariatu rejestru służącego przejrzystości (JTRS) w związku z informacjami zawartymi 
w rejestrze i przypadkami rejestracji podmiotów niekwalifikujących się do niej może zgłaszać każdy za pomocą standar
dowego formularza kontaktowego na stronie internetowej rejestru. 

Jeżeli powiadomienia dotyczą danych zawartych w rejestrze, są one rozpatrywane jako zarzuty naruszenia lit. d) kodeksu 
postępowania przedstawionego w załączniku III (1). Zarejestrowany podmiot, którego to dotyczy, zostanie poproszony o 
aktualizację informacji lub wyjaśnienie JTRS powodów, dla których informacja nie wymaga aktualizacji. W przypadku 
braku współpracy ze strony zarejestrowanego podmiotu mogą zostać zastosowane środki przedstawione w poniższej 
tabeli środków (wiersze 2–4). 

II. Skargi 

Etap 1: Składanie skarg 

1.  Skargi do JTRS może składać każdy za pomocą standardowego formularza dostępnego na stronie internetowej 
rejestru. Formularz ten zawiera następujące informacje: 

a)  dane zarejestrowanego podmiotu będącego przedmiotem skargi; 

b)  nazwę/nazwisko i dane kontaktowe składającego skargę; 

c) szczegółowe informacje dotyczące zarzutu nieprzestrzegania kodeksu postępowania, w tym ewentualne doku
menty lub inne materiały uzasadniające skargę, wskazanie ewentualnej szkody wyrządzonej składającemu 
skargę oraz powody do podejrzeń o umyślne nieprzestrzeganie kodeksu. 

Skargi złożone anonimowo nie są rozpatrywane. 

2. W skardze wskazuje się przepisy kodeksu postępowania, które zdaniem składającego skargę nie były przestrze
gane. W przypadku nieprzestrzegania kodeksu, które od początku zostało wyraźnie określone przez JTRS jako 
nieumyślne, wszelka skarga może zostać zakwalifikowana przez JTRS jako „powiadomienie”. 

3.  Kodeks postępowania stosuje się wyłącznie do stosunków między przedstawicielami grup interesu a instytucjami 
UE i nie może być wykorzystywany do regulowania stosunków między stronami trzecimi lub między podmiotami 
zarejestrowanymi. 

Etap 2: Dopuszczalność 

4.  Po otrzymaniu skargi JTRS dokonuje następujących czynności: 

a)  w ciągu pięciu dni roboczych potwierdza składającemu skargę jej otrzymanie; 

b) ustala, czy skarga wchodzi w zakres rejestru zgodnie z zapisem w kodeksie postępowania zawartym w załącz
niku III i z etapem 1 powyżej; 

c)  sprawdza wszelkie dowody przedstawione w celu uzasadnienia skargi — dokumenty, inne materiały lub 
osobiste oświadczenia; co do zasady wszelki materiał dowodowy powinien pochodzić od podmiotu zarejestro
wanego, którego dotyczy skarga, z dokumentu wystawionego przez stronę trzecią lub z publicznie dostępnych 
źródeł. Zwykłe sądy wartościujące przedstawione przez składającego skargę nie są traktowane jako dowody; 

d)  na podstawie analizy, o której mowa w lit. b) i c), stanowi o dopuszczalności skargi. 

5. Jeżeli skarga zostanie uznana za niedopuszczalną, JTRS informuje o tym na piśmie składającego skargę, przedsta
wiając uzasadnienie decyzji. 

6.  Jeśli skarga zostanie uznana za dopuszczalną, zarówno składający skargę, jak i podmiot zarejestrowany powinni 
zostać poinformowani przez JTRS o decyzji oraz o stosowanej procedurze przedstawionej poniżej. 
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(1) Zgodnie z lit. d) przedstawiciele grup interesu w swoich stosunkach z instytucjami UE i ich członkami, urzędnikami i innymi pracowni
kami „dbają o to, aby informacje, jakich dostarczają przy wpisie do rejestru, a następnie w ramach ich rodzaju działalności podlegającemu 
wpisowi do rejestru, były, wedle ich najlepszej wiedzy, pełne, aktualne i niewprowadzające w błąd” oraz „przyjmują, że wszelkie dostar
czone informacje podlegają przeglądowi, i zgadzają się na współpracę w odniesieniu do wniosków administracji o informacje uzupełnia
jące lub o aktualizację”. 
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Etap 3: Rozpatrywanie skargi uznanej za dopuszczalną — dochodzenie i środki tymczasowe 

7. Zainteresowany podmiot zarejestrowany jest informowany przez JTRS o treści skargi oraz o rzekomo nieprzestrze
ganych przepisach i jednocześnie jest proszony o przedstawienie swojego stanowiska w odpowiedzi na tę skargę w 
terminie 20 dni roboczych. W uzasadnieniu tego stanowiska, w tym samym terminie memorandum zawodowej 
organizacji przedstawicielskiej może również zostać przedłożone przez podmiot zarejestrowany, w szczególności 
w odniesieniu do zawodów regulowanych lub organizacji podlegających branżowemu kodeksowi postępowania. 

8.  Nieprzestrzeganie terminu wskazanego w pkt 7 prowadzi do czasowego zawieszenia zainteresowanego podmiotu 
zarejestrowanego w rejestrze aż do chwili wznowienia współpracy. 

9.  Wszelkie informacje zebrane podczas dochodzenia są rozpatrywane przez JTRS, który może podjąć decyzję o 
przesłuchaniu podmiotu zarejestrowanego, którego dotyczy skarga, składającego skargę lub obu stron. 

10.  Jeśli badanie dostarczonego materiału dowodowego wskazuje, że skarga jest bezzasadna, JTRS informuje zarówno 
zarejestrowany podmiot, którego to dotyczy, jak i składającego skargę o decyzji w tej sprawie, podając jej uzasad
nienie. 

11.  Jeżeli skarga zostanie uznana za uzasadnioną, podmiot zarejestrowany, którego ona dotyczy, jest tymczasowo 
zawieszany w rejestrze w oczekiwaniu na podjęcie kroków w celu rozwiązania problemu (zob. etap 4 poniżej) i 
może zostać zastosowany wobec niego szereg środków dodatkowych, w tym skreślenie z rejestru i cofnięcie — w 
stosownych przypadkach — zezwolenia umożliwiającego wstęp do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z 
wewnętrznymi procedurami tej instytucji (zob. etap 5 i wiersze 2–4 tabeli środków poniżej), szczególnie w przy
padku odmowy współpracy. 

Etap 4: Rozpatrywanie skargi uznanej za dopuszczalną — rozwiązywanie problemów 

12.  Jeżeli zasadność skargi zostanie potwierdzona i wykryte zostaną problematyczne kwestie, JTRS podejmie wszystkie 
niezbędne działania we współpracy z danym zarejestrowanym podmiotem w celu podjęcia i rozwiązania tej 
kwestii. 

13.  Jeżeli dany zarejestrowany podmiot podejmuje współpracę, wówczas, w zależności od przypadku JTRS przyznaje 
mu odpowiedni termin na znalezienie rozwiązania. 

14.  Jeżeli znalezione zostało możliwe rozwiązanie problemu, a zarejestrowany podmiot podjął współpracę w celu 
wdrożenia takiego rozwiązania, rejestracja takiego podmiotu powinna zostać reaktywowana, a sprawa zamknięta. 
JTRS informuje zarówno dany zarejestrowany podmiot, jak i składającego skargę o decyzji w tej sprawie, podając 
jej uzasadnienie. 

15.  Jeżeli znalezione zostało możliwe rozwiązanie problemu, lecz dany zarejestrowany podmiot nie podjął współpracy 
w celu wdrożenia takiego rozwiązania, rejestracja takiego podmiotu zostaje skreślona (zob. wiersze 2 i 3 tabeli 
środków poniżej). JTRS informuje zarówno zarejestrowany podmiot, którego skarga dotyczy, jak i składającego 
skargę o decyzji w tej sprawie, podając jej uzasadnienie. 

16.  W przypadku gdy możliwe rozwiązanie kwestii wymaga decyzji strony trzeciej, w tym danego organu w państwie 
członkowskim, ostateczna decyzja JTRS jest odroczona do czasu podjęcia takiej decyzji przez stronę trzecią. 

17.  Jeżeli podmiot zarejestrowany odmawia współpracy w okresie 40 dni roboczych od powiadomienia o skardze, 
zgodnie z pkt 7, stosuje się środki przewidziane w przypadku nieprzestrzegania kodeksu (zob. pkt 19–22 etapu 5 
oraz wiersze 2–4 tabeli środków poniżej). 

Etap 5: Rozpatrywanie skargi uznanej za dopuszczalną — środki mające zastosowanie w przypadku nieprzestrzegania kodeksu postępowania 

18. Jeżeli zarejestrowany podmiot niezwłocznie skoryguje dane, zarówno składający skargę, jak i podmiot zarejestro
wany otrzymają pisemne powiadomienie od JTRS przedstawiające fakty i sposób ich naprawienia (zob. 
wiersz 1 tabeli środków poniżej). 

19. Brak odpowiedzi ze strony danego podmiotu zarejestrowanego w terminie 40 dni przewidzianym w pkt 17 powo
duje usunięcie z rejestru (zob. wiersz 2 tabeli środków poniżej) oraz utratę możliwości korzystania z zachęt zwią
zanych z rejestracją. 

20.  Jeżeli wykryte zostało niewłaściwe postępowanie, zarejestrowany podmiot zostaje usunięty z rejestru (zob. 
wiersz 3 tabeli środków poniżej) i traci możliwość korzystania z zachęt związanych z rejestracją. 

21. W przypadkach, o których mowa w pkt 19 i 20, dany zarejestrowany podmiot może dokonać ponownej rejes
tracji, jeżeli rozwiązany został problem będący powodem jego usunięcia. 
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22.  W przypadku uznania, że brak współpracy lub nieodpowiednie postępowanie są powtarzalne i umyślne, lub w 
razie wykrycia poważnego przypadku niezgodności z przepisami (zob. wiersz 4 tabeli środków poniżej), JTRS 
podejmuje decyzję o zakazie ponownej rejestracji przez okres jednego roku lub dwóch lat (w zależności od powagi 
przypadku). 

23.  JTRS informuje dany zarejestrowany podmiot i składającego skargę o wszelkich środkach przyjętych na podstawie 
pkt 18–22 lub wierszy 1–4 tabeli środków poniżej. 

24.  W przypadkach, w których środek przyjęty przez JTRS powoduje długoterminowe usunięcie z rejestru (zob. 
wiersz 4 tabeli środków poniżej), dany podmiot rejestrujący może — w ciągu 20 dni roboczych od dnia powiado
mienia — przedłożyć sekretarzom generalnym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej uzasadniony 
wniosek o ponowne zbadanie takiego środka. 

25. Po upływie tych 20 dni lub po podjęciu przez sekretarzy generalnych ostatecznej decyzji, właściwy wiceprzewod
niczący Parlamentu Europejskiego i właściwy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zostaną o tym poinformo
wani, a zastosowany środek zostanie w sposób publicznie widoczny wskazany w rejestrze. 

26. Jeżeli decyzja o zakazie ponownej rejestracji obowiązująca przez określony czas wiąże się z odebraniem możli
wości występowania o udzielane przedstawicielom grup interesu zezwolenia na wstęp do budynków Parlamentu 
Europejskiego, sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego przedkłada wniosek Kolegium Kwestorów, które jest 
proszone o zatwierdzenie wycofania na dany okres odnośnych zezwoleń na wstęp, które uzyskała dana osoba lub 
osoby. 

27.  W swoich decyzjach dotyczących mających zastosowanie środków przedstawionych w niniejszym załączniku JTRS 
kieruje się należycie zasadami proporcjonalności i dobrej administracji. Działalność JTRS koordynuje kierownik 
działu w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej i jest ona prowadzona pod zwierzchnictwem sekretarzy 
generalnych Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, którzy są na bieżąco i należycie informowani. 

Tabela środków mających zastosowanie w przypadku nieprzestrzegania kodeksu postępowania   

Rodzaj nieprzestrzegania (cyfry 
odsyłają do punktów 

przedstawionych powyżej) 
Środek Wpisanie środka 

do rejestru 

Oficjalna 
decyzja 

o cofnięciu 
zezwolenia 

umożliwiają
cego wstęp do 

budynków 
Parlamentu 

Europejskiego 

1 Nieprzestrzeganie przepisów, 
niezwłocznie skorygowane 
(18) 

Pisemne powiadomienie przedstawiające fakty i 
sposób ich naprawienia. 

Nie Nie 

2 Brak współpracy z JTRS (19 
i 21) 

Usunięcie z rejestru, dezaktywacja zezwolenia 
na wstęp do budynków Parlamentu Europej
skiego oraz utrata innych zachęt. 

Nie Nie 

3 Niewłaściwe postępowanie 
(20 i 21) 

Usunięcie z rejestru, dezaktywacja zezwolenia 
na wstęp do budynków Parlamentu Europej
skiego oraz utrata innych zachęt. 

Nie Nie 

4 Powtarzający się, zamie
rzony brak współpracy lub 
powtarzające się niewłaściwe 
postępowanie (22) oraz/lub 
poważny przypadek nieprze
strzegania przepisów 

a)  Usunięcie z rejestru na okres 1 roku oraz 
oficjalne cofnięcie zezwolenia umożliwiają
cego wstęp do budynków Parlamentu Euro
pejskiego (wydawanego akredytowanym 
przedstawicielom grup interesu). 

b)  Usunięcie z rejestru na okres 2 lat oraz 
oficjalne cofnięcie zezwolenia umożliwiają
cego wstęp do budynków Parlamentu Euro
pejskiego (wydawanego akredytowanym 
przedstawicielom grup interesu). 

Tak, na mocy 
decyzji sekre
tarzy general
nych Parla
mentu Europej
skiego i Komisji 
Europejskiej. 

Tak, decyzją 
kwestorów PE   
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32001R1049

31.5.2001DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICHL 145/43

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1049/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 255 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

działając zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Trakta-
tu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej stawia
na pierwszym miejscu koncepcję przejrzystości, głosząc,
że Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia
jeszcze bliższych związków między narodami Europy,
w których decyzje są podejmowane tak otwarcie, jak to
tylko możliwe i możliwie najbliżej obywatela.

(2) Przejrzystość pozwala obywatelom na bliższe uczestnic-
two w procesie podejmowania decyzji i gwarantuje, że
administracja cieszy się większą prawowitością, jest bar-
dziej skuteczna i odpowiedzialna względem obywateli
w systemie demokratycznym. Przejrzystość przyczynia się
do umacniania zasad demokracji i szacunku dla praw pod-
stawowych określonych w art. 6 Traktatu o Unii Europej-
skiej oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(3) Wnioski ze spotkań Rady Europejskiej, które odbyły się
w Birmingham, Edynburgu i Kopenhadze, kładły nacisk na
potrzebę wprowadzania większej przejrzystości do prac
instytucji Unii. Niniejsze rozporządzenie konsoliduje ini-
cjatywy już podjęte przez te instytucje z zadaniem popra-
wienia przejrzystości procesu decyzyjnego.

(4) Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie moż-
liwie największego prawa do publicznego dostępu do
dokumentów oraz wytyczenie ogólnych zasad i ograni-
czeń związanych z takim dostępem, zgodnie z art. 255
ust. 2 Traktatu WE.

(5) Ponieważ kwestia dostępu do dokumentów nie jest objęta
postanowieniami Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Producentów Węgla i Stali oraz Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny, zgodnie z
deklaracją nr 41 załączoną do Aktu Końcowego Traktatu
z Amsterdamu, sporządzić wytyczne na podstawie

niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do dokumen-
tów objętych wyżej wspomnianymi Traktatami.

(6) Szerszy dostęp do dokumentów powinien być udzielony
w przypadkach gdy instytucje sprawują władzę ustawoda-
wczą, także na mocy delegowanych uprawnień, przy jed-
noczesnym zachowaniu skuteczności procesu podejmo-
wania przez te instytucje decyzji. Dokumenty takie
powinny być dostępne bezpośrednio w maksymalnym
możliwym zakresie.

(7) Zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Traktatu o Unii
Europejskiej, prawa dostępu odnoszą się także do doku-
mentów związanych ze wspólną polityką zagraniczną
i polityką bezpieczeństwa oraz współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych. Każda instytucja powinna
przestrzegać własnych zasad bezpieczeństwa.

(8) W celu zapewnienia pełnego wprowadzenia niniejszego
rozporządzenia do wszelkich działań Unii, wszystkie agen-
cje założone przez instytucje powinny stosować się do
zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(9) W związku z wysoce sensytywną zawartością niektóre
dokumenty powinny być traktowane w sposób specjalny.
Ustalenia dotyczące informowania Parlamentu Europej-
skiego o treści takich dokumentów powinny być doko-
nane z mocy umowy pomiędzy instytucjami.

(10) W celu zapewnienia większej przejrzystości w pracach
instytucji dostęp do dokumentów powinien być udzielany
przez Parlament Europejski, Radę i Komisję nie tylko
w przypadku dokumentów sporządzanych przez instytu-
cje, lecz również dokumentów przez nie otrzymywanych.
W tym kontekście przywołuje się, że deklaracja nr 35 załą-
czona do Aktu Końcowego Traktatu z Amsterdamu stano-
wi, iż Państwo Członkowskie może zażądać, by Komisja
czy Rada nie udostępniały stronom trzecim dokumentu
pochodzącego z tego Państwa bez jego uprzedniej zgody.

(11) Zasadniczo wszelkie dokumenty instytucji powinny być
publicznie dostępne. Jednakże w niektórych wypadkach
należy chronić interes prywatny i publiczny za pomocą
wyjątków. Instytucje powinny być uprawnione do ochrony
swoich wewnętrznych konsultacji i rozważań tam, gdzie
niezbędne jest chronienie ich możliwości wykonywania
tych zadań. Przy ustanawianiu wyjątków instytucje
powinny wziąć pod uwagę zasady ustawodawcze Wspól-
noty dotyczące ochrony danych osobistych na wszelkich
obszarach działalności Unii.

(12) Wszelkie zasady dotyczące dostępu do dokumentów insty-
tucji powinny być zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

(1) Dz.U C 177 E z 27.6.2000, str. 70.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2001 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z
dnia 28 maja 2001 r.
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(13) W celu zapewnienia, że prawo dostępu jest w pełni posza-
nowane, należy zastosować dwustopniową procedurę
administracyjną, z dodatkową możliwością postępowania
sądowego lub skargi do rzecznika praw obywatelskich.

(14) Każda instytucja powinna podjąć kroki niezbędne do infor-
mowania opinii publicznej o nowych postanowieniach,
jakie wchodzą w życie, oraz szkolenia personelu w poma-
ganiu obywatelom w korzystaniu z ich praw zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem. W celu ułatwienia obywate-
lom korzystania z ich praw każda instytucja powinna
zapewnić dostęp do rejestru dokumentów.

(15) Nawet jeśli ani celem, ani przedmiotem niniejszego rozpo-
rządzenia nie jest wprowadzanie poprawek do krajowych
ustawodawstw dotyczących dostępu do dokumentów,
niniejszym objaśnia się jednoznacznie, że z mocy zasady
lojalnej współpracy, jaką rządzą się stosunki między insty-
tucjami a Państwami Członkowskimi, Państwa Członkow-
skie powinny zadbać o to, by nie utrudniać właściwego
wprowadzania niniejszego rozporządzenia i powinny
przestrzegać zasad bezpieczeństwa instytucji.

(16) Niniejsze rozporządzenie nie narusza istniejących praw
dostępu do dokumentów dla Państw Członkowskich,
władz sądowniczych czy instytucji prawodawczych.

(17) Zgodnie z art. 255 ust. 3 Traktatu WE, każda instytucja
podejmuje indywidualne postanowienia dotyczące
dostępu do swoich dokumentóww swoich zasadach postę-
powania. Decyzja Rady 93/731/WE z dnia 20 grudnia
1993 r. dotycząca publicznego dostępu do dokumentów
Rady (1), decyzja Komisji 94/90/EWWiS, WE, Euratom z
dnia 8 lutego 1994 r. dotycząca publicznego dostępu do
dokumentów Komisji (2), decyzja Parlamentu Europy
97/632/WE, EWWiS, Euratom z dnia 10 lipca 1997 r.
dotycząca publicznego dostępu do dokumentów Parla-
mentu Europejskiego (3), jak też i przepisy dotyczące cha-
rakteru poufnego dokumentów dotyczących Schengen,
powinny być, w danym przypadku, zmienione lub uchy-
lone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest:

a) określenie zasad, warunków i ograniczeń na bazie publicz-
nego lub prywatnego interesu rządzącego prawem dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (dalej

zwanych „instytucjami”) przewidzianych art. 255 Traktatu WE
w taki sposób, by zapewnić możliwie najszerszy dostęp do
dokumentów,

b) ustalenie zasad zapewniających możliwie najłatwiejsze wyko-
nanie tego prawa, i

c) promowanie dobrych praktyk administracyjnych w odniesie-
niu do dostępu do dokumentów.

Artykuł 2

Beneficjenci i zakres

1. Każdy obywatel Unii, każda osoba fizyczna lub prawna
zamieszkała lub mająca siedzibę w Państwie Członkowskim ma
prawo dostępu do dokumentów instytucji, zgodnie z zasadami,
warunkami i ograniczeniami wytyczonymi w niniejszym rozpo-
rządzeniu.

2. W oparciu o te same zasady, warunki i ograniczenia, instytu-
cje mogą udzielać dostępu do dokumentów wszelkimi osobom
fizycznym lub prawnym niezamieszkałym i niemającym siedziby
w Państwie Członkowskim.

3. Niniejsze rozporządzenie odnosi się do wszelkich dokumen-
tów przechowywanych przez instytucje, tj. dokumentów sporzą-
dzanych lub otrzymywanych przez nie i pozostających w ich
posiadaniu, na wszystkich obszarach działalności Unii Europej-
skiej.

4. Bez naruszenia art. 4 i 9, dokumenty zostaną udostępnione
opinii publicznej po otrzymaniu pisemnego wniosku lub bezpo-
średnio w formie elektronicznej lub poprzez rejestr. W szczegól-
ności dokumenty sporządzone lub otrzymane w trybie procedury
ustawodawczej zostaną bezpośrednio udostępnione zgodnie z
art. 12.

5. Dokumenty sensytywne zgodnie z definicją art. 9 ust. 1 będą
podlegały specjalnemu traktowaniu zgodnie z tym artykułem.

6. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw publicznego
dostępu do dokumentów przechowywanych przez instytucje,
który może wynikać z instrumentów prawa międzynarodowego
czy aktów instytucji wprowadzających je.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez względu na nośnik
(zapisane na papierze, przechowywane w formie elektronicz-
nej czy jako dźwięk, nagranie wizualne czy audiowizualne)
dotyczące kwestii związanych z polityką, działalnością i decy-
zjamimieszczącymi się w sferze odpowiedzialności tych insty-
tucji;

b) „strona trzecia” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub
każdy podmiot spoza rzeczonych instytucji, w tym Państwa
Członkowskie czy instytucje niebędące instytucjami Wspól-
noty oraz organizacje i państwa trzecie.

(1) Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 43. Decyzja ostatnio zmieniona decy-
zją 2000/527/WE (Dz.U. L 212 z 23.8.2000, str. 9).

(2) Dz.U. L 46 z 18.2.1994 str. 58. Decyzja zmieniona decyzją
96/567/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 247 z 28.9.1996, str. 45).

(3) Dz.U L 263 z 25.9.1997, str. 27.
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Artykuł 4

Wyjątki

1. Instytucja odmówi dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go
naruszyłoby ochronę:

a) interesu publicznego w odniesieniu do:

— bezpieczeństwa publicznego,

— kwestii obronnych i wojskowych,

— stosunków międzynarodowych,

— finansowej, monetarnej czy ekonomicznej polityki Wspól-
noty lub Państwa Członkowskiego;

b) prywatności i integralności osoby fizycznej, w szczególności
w odniesieniu do ustawodawstwa Wspólnoty związanych z
ochroną danych osobowych.

2. Instytucje odmówią dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie
go naruszyłoby ochronę:

— interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej, w tym
własności intelektualnej,

— postępowania sądowego lub porady prawnej,

— celu kontroli, śledztwa czy audytu,

chyba że za ujawnieniem przemawia interes publiczny.

3. Dostęp do dokumentu sporządzonego przez instytucję do
celów wewnętrznych lub otrzymanego przez instytucję, który
odnosi się do spraw, w przypadku których decyzja nie została
wydana przez instytucję, może zostać nieudzielony, jeśli ujawnie-
nie takiego dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmo-
wania decyzji przez tę instytucję, chyba że za ujawnieniem prze-
mawia interes publiczny.

Dostęp do dokumentu zawierającego opinie do wykorzystania
wewnętrznego jako część rozważań i konsultacji wstępnych
w obrębie rzeczonej instytucji nie zostanie udzielony nawet po
podjęciu decyzji, jeśli ujawnienie takiego dokumentu poważnie
naruszyłoby proces podejmowania decyzji przez tę instytucję,
chyba że za ujawnieniem przemawia interes publiczny.

4. W odniesieniu do dokumentów stron trzecich, instytucja
skonsultuje się z tą stroną trzecią z zamiarem oceny, czy wyjątek
opisany w ust. 1 i 2 może mieć zastosowanie, chyba że jest jed-
noznaczne, że dokument ten zostanie ujawniony lub nie.

5. Państwo Członkowskie może zażądać od instytucji nieujaw-
niania dokumentu pochodzącego od tego Państwa Członkow-
skiego bez jego uprzedniej zgody.

6. Jeśli wyjątki dotyczą jedynie części tego dokumentu, pozostałe
części dokumentu powinny być ujawnione.

7. Wyjątki podana w ust. 1–3 będą miały zastosowanie wyłącz-
nie na okres, przez który ochrona ta jest uzasadniona w oparciu
o treść dokumentu. Wyjątki mogą obejmować maksymalny okres
30 lat. W przypadku dokumentów objętych wyjątkiem z

powodów dotyczących prywatności oraz interesów handlowych
oraz w wypadku dokumentów sensytywnych, wyjątki mogą, jeśli
to konieczne, obowiązywać nadal po tym okresie.

Artykuł 5

Dokumenty w Państwach Członkowskich

Jeśli Państwo Członkowskie otrzyma od instytucji żądanie
dotyczące dokumentu będącego w jego posiadaniu, o ile nie jest
jednoznaczne, że dokument ten zostanie ujawniony lub nie,
Państwo Członkowskie skonsultuje się z rzeczoną instytucją
w celu podjęcia decyzji, która nie będzie naruszać realizacji celów
niniejszego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie mogą zamiast tego skierować żądanie do
instytucji.

Artykuł 6

Wnioski

1. Wnioski o udzielenie dostępu do dokumentu będą składane
w dowolnej formie pisemnej, także w formie elektronicznej,
w jednym z języków wymienionych w art. 314 Traktatu WE oraz
w wystarczająco precyzyjny sposób, by pozwolić instytucji na
zidentyfikowanie dokumentu. Wnioskodawca nie jest zobowią-
zany do podania uzasadnienia wniosku.

2. Jeśli wniosek nie jest wystarczająco precyzyjny, instytucja
zwróci się do wnioskodawcy o objaśnienie i udzieli wniosko-
dawcy wystarczającej pomocy w dokonaniu tego, na przykład
dostarczając informacji o publicznych rejestrach dokumentów.

3. W przypadku wniosków odnoszących się do bardzo długich
dokumentów lub bardzo dużej liczby dokumentów, rzeczona
instytucja może nieformalnie porozumiewać się z wnioskodawcą
w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.

4. Instytucje zapewnią obywatelom pomoc i informację doty-
czące metod i miejsc składania wniosków o dostęp do dokumen-
tów.

Artykuł 7

Wstępne przetwarzanie wniosków

1. Wszelkie wnioski o dostęp do dokumentów będą bezzwłocz-
nie rozpatrzone. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie wpłynię-
cia wniosku. W ciągu 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wnio-
sku instytucja udzieli dostępu do żądanego dokumentu lub
i zapewni w tym okresie dostęp zgodnie z art. 10 lub, w pisemnej
odpowiedzi, poda przyczyny całkowitej lub częściowej odmowy
i poinformuje wnioskodawcę o jego prawie do złożenia wniosku
potwierdzającego zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

2. W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy, wniosko-
dawca może w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania odpo-
wiedzi od instytucji złożyć wniosek potwierdzający, w którym
zwróci się do instytucji o ponowne rozpatrzenie jej decyzji.
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3. W przypadkach wyjątkowych, na przykład w wypadku wnio-
sku odnoszącego się do bardzo długiego dokumentu lub bardzo
dużej liczby dokumentów, limit czasowy podany w ust. 1 może
zostać rozszerzony o kolejne 15 dni roboczych, pod warunkiem
że wnioskodawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem i z
podaniem dokładnych powodów.

4. Brak odpowiedzi ze strony instytucji w ciągu określonego
limitu czasowego uprawnia wnioskodawcę do złożenia wniosku
potwierdzającego.

Artykuł 8

Przetwarzanie wniosków potwierdzających

1. Wniosek potwierdzający zostanie rozpatrzony bezzwłocznie.
W ciągu 15 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku instytucja
udzieli dostępu do żądanego dokumentu i zapewni w tym okre-
sie dostęp zgodnie z art. 10 lub, w pisemnej odpowiedzi, poda
przyczyny całkowitej lub częściowej odmowy. W przypadku cał-
kowitej lub częściowej odmowy instytucja poinformuje wniosko-
dawcę o dostępnych dla niego środkach zaradczych, a mianowi-
cie wszczęciu postępowania sądowego wobec instytucji lub
złożenia skargi u rzecznika praw obywatelskich, zgodnie z warun-
kami ustalonymi odpowiednio w art. 230 i 195 Traktatu WE.

2. W przypadkach wyjątkowych, na przykład w wypadku wnio-
sku odnoszącego się do bardzo długiego dokumentu lub bardzo
dużej liczby dokumentów, limit czasowy podany w ust. 1 może
zostać rozszerzony o kolejne 15 dni roboczych, pod warunkiem
że wnioskodawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem i z
podaniem dokładnych powodów.

3. Brak odpowiedzi ze strony instytucji w podanymi limicie cza-
sowym będzie uważany za odpowiedź odmowną i będzie upraw-
niał wnioskodawcę do wszczęcia postępowania sądowego wobec
instytucji lub złożenia skargi u rzecznika praw obywatelskich,
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu WE.

Artykuł 9

Traktowanie dokumentów sensytywnych

1. Dokumenty sensytywne to dokumenty pochodzące od insty-
tucji lub utworzonych przez nie agencji, z Państw Członkow-
skich, państw trzecich lub Organizacji Międzynarodowych,
zaklasyfikowane jako „TRÈS SECRET/TOP SECRET”, „SECRET”
lub „CONFIDENTIEL” zgodnie z przepisami obowiązującymi
w danej instytucji, które chronią podstawowe interesy Państw
Członkowskich w obszarach objętych art. 4 ust. 1 lit. a), a mia-
nowicie w obszarze bezpieczeństwa publicznego, obrony i spraw
wojskowych.

2. Wnioski o dostęp do dokumentów sensytywnych zgodnie z
procedurami opisanymi w art. 7 i 8 będą rozpatrywane wyłącz-
nie przez osoby mające prawo zapoznania się z tymi dokumen-
tami. Osoby te określą także, bez naruszenia art. 11 ust. 2, które
odniesienia do dokumentów sensytywnych mogą być zawarte
w rejestrze publicznym.

3. Dokumenty sensytywne zostaną ujęte w rejestrze lub ujaw-
nione wyłącznie za zgodą instytucji, która je stworzyła.

4. Instytucja, która zdecyduje się odmówić dostępu do doku-
mentu sensytywnego, poda powody swojej decyzji w sposób,
który nie zaszkodzi interesom chronionym w art. 4.

5. Państwa Członkowskie podejmą odpowiednie kroki w celu
zapewnienia, że przy rozpatrywaniu wniosków o dostęp do
dokumentów sensytywnych przestrzegane są zasady niniejszego
artykułu i art. 4.

6. Przepisy instytucji w odniesieniu do dokumentów sensytyw-
nych zostaną ujawnione publicznie.

7. Komisja i Rada poinformują Parlament Europejski w kwestiach
dotyczących dokumentów sensytywnych zgodnie z przepisami
ustalonymi przez instytucje.

Artykuł 10

Dostęp po złożeniu wniosku

1. Wnioskodawca będzie miał dostęp do dokumentów przez
zapoznanie się z nimi na miejscu lub przez otrzymanie kopii,
w tym, jeśli taka jest dostępna, kopii elektronicznej, zgodnie z
preferencjami wnioskodawcy. Kosztami wytworzenia i przesłania
kopii można obciążyć wnioskodawcę. Cena nie będzie przekra-
czała rzeczywistego kosztu wytworzenia i przesłania kopii. Zapo-
znanie się z dokumentem na miejscu, skopiowanie mniej niż 20
stron A4 i bezpośredni dostęp w formie elektronicznej lub
poprzez rejestr będą bezpłatne.

2. Jeśli dokument został już ujawniony przez rzeczoną instytu-
cję i jest łatwo dostępny dla wnioskodawcy, instytucja może
wywiązać się ze swego obowiązku udostępnienia dokumentu
poprzez poinformowanie wnioskodawcy w jaki sposób uzyskać
żądany dokument.

3. Dokumenty będą dostarczane w istniejącej wersji i formacie
(także w formacie elektronicznym lub alternatywnym, jak pismo
Braille’a. duży druk lub taśma) z pełnym poszanowaniem prefe-
rencji wnioskodawcy.

Artykuł 11

Rejestry

1. Aby wprowadzić w życie prawa obywateli zgodnie z niniej-
szym rozporządzeniem, każda instytucja zapewni dostęp
publiczny do rejestru dokumentów. Dostęp do rejestru zostanie
zapewniony w formie elektronicznej. Odniesienia do dokumen-
tów będą wprowadzane w rejestrze bezzwłocznie.

2. W przypadku każdego dokumentu rejestr będzie zawierał
numer referencyjny (zawierający, jeśli istnieje, referencje
międzyinstytucjonalne), przedmiot i krótki opis treści dokumentu
oraz datę jego otrzymania lub sporządzenia oraz zapisania w reje-
strze. Referencje zostaną sporządzone w sposób nienaruszający
ochrony interesów zgodnie z art. 4.

3. Instytucje podejmą bezzwłocznie kroki zmierzające do stwo-
rzenia rejestru i uruchomienia go do dnia 3 czerwca 2002 r.
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Artykuł 12

Dostęp bezpośredni w formie elektronicznej lub poprzez
rejestr

1. Tak, jak tylko będzie to możliwe, instytucje udostępnią doku-
menty bezpośrednio w formie elektronicznej lub poprzez rejestr
zgodnie z regulaminem rzeczonej instytucji.

2. W szczególności dokumenty ustawodawcze, tj. dokumenty
sporządzone lub otrzymane w związku z procedurami dotyczą-
cymi przyjęcia aktów, które są prawnie wiążące dla lub w Pań-
stwach Członkowskich, będą dostępne bezpośrednio zgodnie z
art. 4 i 9.

3. Jeśli to możliwe, inne dokumenty, w szczególności doku-
menty odnoszące się do stworzenia polityki lub strategii, powinny
być dostępne bezpośrednio.

4. Jeśli dostęp bezpośredni nie jest zapewniony przez rejestr,
rejestr w możliwie największym stopniu wskaże położenie doku-
mentu.

Artykuł 13

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

1. Poza aktami określonymi w art. 254 ust. 1 i 2 Traktatu WE
i art. 163 akapit pierwszy Traktatu Euratom, następujące doku-
menty będą publikowane w Dzienniku Urzędowym zgodnie z
art. 4 i 9:

a) wnioski Komisji;

b) wspólne stanowiska przyjęte przez Radę zgodnie z procedu-
rami określonymi w art. 251 i 252 Traktatu WE oraz przy-
czyny leżące u podstaw tych wspólnych stanowisk, jak rów-
nież stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczące tych
procedur;

c) decyzje ramowe i decyzje określone w art. 34 ust. 2 Traktatu
WE;

d) konwencje ustanowione przez Radę zgodnie z art. 34 ust. 2
Traktatu WE;

e) konwencje podpisane przez Państwa Członkowskie w opar-
ciu o art. 293 Traktatu WE;

f) umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnotę lub zgod-
nie z art. 24 Traktatu WE.

2. O ile to możliwe, w Dzienniku Urzędowym zostają opubliko-
wane następujące dokumenty:

a) inicjatywy przedstawione Radzie przez Państwo Członkow-
skie zgodnie z art. 67 ust. 1 Traktatu WE lub zgodnie z art. 34
ust. 2 Traktatu WE;

b) wspólne stanowiska wspomniane w art. 34 ust. 2 Traktatu
WE;

c) dyrektywy inne niż wspomniane w art. 254 ust. 1 i 2 Trak-
tatu WE, decyzje inne niż określone w art. 254 ust. 1 Traktatu
WE, zalecenia i opinie.

3. Każda instytucja może w swoim regulaminie postępowania
określić, jaki inne dokumenty będą publikowane w Dzienniku
Urzędowym.

Artykuł 14

Informacje

1. Każda instytucja podejmie odpowiednie kroki w celu informo-
wania społeczeństwa o prawach, jakie ma ono w związku z
niniejszym rozporządzeniem.

2. Pastwa Członkowskie będą współpracowały z instytucjami
w dostarczaniu obywatelom informacji.

Artykuł 15

Praktyka administracyjna w instytucjach

1. Instytucje stworzą dobre praktyki administracyjne w celu uła-
twienia wykonania praw dostępu zagwarantowanych niniejszym
rozporządzeniem.

2. Instytucje stworzą komitet międzyinstytucjonalny mający na
celu zbadanie najlepszych praktyk, postępowanie w przypadku
ewentualnych konfliktów i omawianie możliwych przyszłych
ulepszeń w dostępie publicznym do dokumentów.

Artykuł 16

Reprodukowanie dokumentów

Niniejsze rozporządzenie nie będzie naruszało żadnych
istniejących przepisów dotyczących prawa autorskiego, które
moją ograniczać prawa strony trzeciej do reprodukowania czy
badania ujawnionych dokumentów.

Artykuł 17

Sprawozdania

1. Każda instytucja opublikuje corocznie sprawozdanie za
poprzedni rok wyszczególniające liczbę przypadków, w których
instytucja odmówiła prawa dostępu do dokumentów, przyczyny
takich odmów oraz liczbę dokumentów sensytywnych nieujętych
w rejestrze.

2. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2004 r. Komisja opublikuje
sprawozdanie dotyczące wdrożenia zasad niniejszego rozporzą-
dzenia oraz poda zalecenia w tym, jeśli będą miały zastosowanie,
propozycje zmian niniejszego rozporządzenia oraz program
działań środków zaradczych, jakie maja zostać podjęte przez
instytucje.
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Artykuł 18

Środki zmierzające do wprowadzenia w życie

1. Każda instytucja dostosuje swój własny regulamin do przepi-
sów niniejszego rozporządzenia. Zmiany wchodzą w życie z
dniem 3 grudnia 2001 r.

2. W ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego
regulaminu, Komisja zbada zgodność rozporządzenia Rady
(EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczącego
otwarcia dla dostępu publicznego archiwów historycznych Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Ener-
gii Atomowej (1) z niniejszym rozporządzeniem w celu zapew-
nienia zachowania i archiwizacji dokumentów w możliwie
najszerszym zakresie.

3. W ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia Komisja zbada zgodność istniejących przepisów
dotyczących dostępu do dokumentów z niniejszym rozporządze-
niem.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejszej rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 grudnia 2001 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2001 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. FONTAINE

Przewodniczący

W imieniu Rady

B. LEJON

Przewodniczący

(1) Dz.U L 43 z 15.2.1983, str. 1.
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POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE Z DNIA 20 LISTOPADA 2002 R.
MIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM A RADĄ, DOTYCZĄCE DOSTĘPU

PARLAMENTU DO POSIADANYCH PRZEZ RADĘ INFORMACJI SENSYTYWNYCH W
DZIEDZINIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY1

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA,

mając na uwadze, co następuje:

(1) art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje, że Prezydencja Rady zasięga
opinii Parlamentu odnośnie głównych aspektów i podstawowych kierunków w
zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz czuwa nad tym,
aby poglądy Parlamentu Europejskiego były należycie uwzględniane. Ten sam
artykuł przewiduje obowiązek regularnego informowania Parlamentu przez
Prezydencję Rady oraz Komisję o kierunkach rozwoju w zakresie wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; wskazane jest stworzenie mechanizmu
zapewniającego wdrożenie powyższych zasad;

(2) z uwagi na specyfikę oraz szczególnie sensytywną treść niektórych ściśle
poufnych informacji w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, istnieje
konieczność stworzenia specjalnego systemu postępowania z dokumentami
zawierającymi takie informacje;

(3) zgodnie z art. 9 ust. 7 rozporządzenia nr 1049/2001 (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczącego publicznego dostępu
do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji2, Rada jest
zobowiązana do udzielania Parlamentowi Europejskiemu informacji na temat
sensytywnych dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia,
stosownie do uzgodnień dokonanych przez instytucje;

(4) w większości państw członkowskich istnieją pomiędzy rządami i parlamentami
narodowymi specyficzne mechanizmy przekazywania i postępowania z
informacjami opatrzonymi klauzulami poufności. Niniejsze porozumienie
międzyinstytucjonalne powinno zapewnić Parlamentowi Europejskiemu model
postępowania z informacjami zgodny z najlepszymi praktykami
obowiązującymi w państwach członkowskich;

zawarły niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne:

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne reguluje dostęp Parlamentu
Europejskiego do będących w posiadaniu Rady informacji sensytywnych z zakresu polityki
bezpieczeństwa i obrony, opatrzonych klauzulą: « TRÈS SECRET/TOP SECRET» (ŚCIŚLE
TAJNE), «SECRET» (TAJNE) lub «CONFIDENTIEL» (POUFNE), niezależnie od ich
pochodzenia, nośnika lub stopnia zaawansowania, jak również postępowanie z takimi
dokumentami.

1Dz.U. C 298 z 30.11.2002, str. 1
2Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
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1.2. Informacje pochodzące z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
przekazywane są za ich zgodą.

Jeżeli informacje pochodzące z państwa członkowskiego zostały przekazane Radzie bez
jednoznacznej wzmianki o ograniczeniu ich rozpowszechniania w innych instytucjach, innej
niż wzmianka mówiąca o ich utajnieniu, zastosowanie mają zasady zamieszczone w sekcji 2 i
3 niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego. W przeciwnym wypadku informacje te
przekazywane są za zgodą danego państwa członkowskiego.

W przypadkach, gdy Rada odmawia przekazania informacji pochodzących z kraju trzeciego,
organizacji międzynarodowej lub państwa członkowskiego, podaje ona powody swojej
odmowy.

1.3. Postanowienia niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego stosuje się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. dotyczącej uprawnień
śledczych Parlamentu Europejskiego3 oraz z zastrzeżeniem istniejących porozumień,
szczególnie porozumienia instytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i
Komisją z dnia 6 maja 1999 r., dotyczącego dyscypliny budżetowej oraz usprawnienia
procedury budżetowej4.

2. Zasady ogólne

2.1. Obydwie instytucje działają zgodnie z obustronnym zobowiązaniem lojalnej
współpracy i w duchu wzajemnego zaufania, przestrzegając odpowiednich postanowień
Traktatów. Przekazywanie informacji oraz postępowanie z informacjami, których dotyczy
niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne, odbywa się z poszanowaniem interesów,
których ochronę zapewnia ich utajnienie, w tym szczególnie interesu publicznego w zakresie
bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej, jednego lub kilku państw członkowskich, lub
w zakresie zbrojnego i pokojowego postępowania w sytuacjach kryzysowych.

2.2. Na wniosek jednego z podmiotów określonych w pkt 3.1, Prezydencja Rady lub
Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel przekazują, z zachowaniem wszelkiej ostrożności,
informacje sensytywne niezbędne dla umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu właściwego
wykonywania nadanych mu przez Traktat o Unii Europejskiej uprawnień w zakresie objętym
niniejszym porozumieniem międzyinstytucjonalnym, uwzględniając interes publiczny w
zakresie bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej, jednego lub kilku państw
członkowskich bądź w zakresie zbrojnego i pokojowego postępowania w sytuacjach
kryzysowych, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.

3. Zasady dostępu do informacji sensytywnych i postępowania z nimi

3.1. W ramach niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego lub przewodniczący komisji spraw zagranicznych, praw człowieka,
wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej Parlamentu Europejskiego może wnioskować,
by Prezydencja Rady lub Sekretarz Generalny/wysoki przedstawiciel dostarczyli wymienionej
komisji informacji dotyczących kierunków rozwoju w zakresie europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony, w tym informacji sensytywnych, do których odnosi się punkt 3.3.

3Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 2.
4Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.
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3.2. W sytuacjach kryzysowych lub na wniosek Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego albo przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, praw człowieka,
wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej, powyższe informacje są dostarczane bez
zbędnej zwłoki.

3.3. W tym kontekście, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oraz złożona z czterech
członków wyznaczonych przez Konferencję Przewodniczących komisja specjalna pod
przewodnictwem przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, praw człowieka,
wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej, są powiadamiani przez Prezydencję Rady lub
Sekretarza Generalnego/wysokiego przedstawiciela o treści informacji sensytywnych, jeżeli są
one niezbędne dla wykonywania przez Parlament Europejski nadanych mu przez Traktat o Unii
Europejskiej uprawnień w zakresie objętym niniejszym porozumieniem
międzyinstytucjonalnym. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i komisja specjalna
mogą wnioskować o wgląd do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Rady.

Jeżeli charakter i treść informacji lub dokumentów na to pozwalają, są one przekazywane do
dyspozycji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który wybiera jedną z następujących
możliwości:

(a) przeznaczenie informacji dla przewodniczącego komisji spraw zagranicznych,
praw człowieka, wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej;

(b) ograniczenie dostępu do informacji jedynie do członków komisji spraw
zagranicznych, praw człowieka, wspólnego bezpieczeństwa i polityki i
obronnej;

(c) rozpatrywanie przy drzwiach zamkniętych w komisji spraw zagranicznych,
praw człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej, na zasadach,
które mogą się zmieniać zależnie od stopnia poufności danego dokumentu;

(d) udostępnienie dokumentów, z których zostały usunięte poszczególne części w
zależności od wymaganego stopnia poufności.

Rozwiązań tych nie stosuje się do informacji sensytywnych opatrzonych klauzulą: « TRÈS
SECRET/TOP SECRET» (ŚCIŚLE TAJNE).

W przypadku informacji lub dokumentów «SECRET» (TAJNYCH) lub «CONFIDENTIAL»
(POUFNYCH) Przewodniczący Parlamentu Europejskiego porozumiewa się z Radą co do
wyboru jednego z powyższych rozwiązań.

Informacje lub dokumenty, o których mowa, nie są publikowane ani przekazywane innym
odbiorcom.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Parlament Europejski i Rada, każda z instytucji w dotyczącym jej zakresie, podejmują
wszelkie niezbędne środki mające na celu wdrożenie niniejszego porozumienia
międzyinstytucjonalnego, w tym środki niezbędne do ustanowienia procedury sprawdzania
wobec zainteresowanych osób.

4.2. Obydwie instytucje wyrażają gotowość do podjęcia dyskusji na temat podobnych
porozumień międzyinstytucjonalnych, które mogłyby dotyczyć informacji niejawnych w
innych dziedzinach działalności Rady z tym, że postanowienia niniejszego porozumienia
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międzyinstytucjonalnego nie tworzą precedensu dla innych dziedzin działalności Unii lub
Wspólnoty oraz nie będą miały wpływu na treść innych porozumień międzyinstytucjonalnych.

4.3. Na wniosek jednej z tych instytucji, po dwóch latach dokonuje się przeglądu
niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego w świetle doświadczenia nabytego
podczas jego wdrażania.

Załącznik

Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne jest wdrażane zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, a szczególnie z zasadą, według której zgoda podmiotu będącego
źródłem informacji jest niezbędnym warunkiem dla przekazania informacji niejawnych,
zgodnie z pkt 1.2.

Członkowie komisji specjalnej Parlamentu Europejskiego zapoznają się z dokumentami
sensytywnymi w zabezpieczonej sali, w siedzibie Rady.

Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne wchodzi w życie po przyjęciu przez Parlament
Europejski wewnętrznych środków bezpieczeństwa zgodnych z zasadami, o których mowa w
pkt 2.1 i porównywalnych ze środkami przyjętymi w innych instytucjach, w celu zapewnienia
jednakowego poziomu zabezpieczenia informacji sensytywnych.
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DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2002 R. W
SPRAWIE WDROŻENIA POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO

DOTYCZĄCEGO DOSTĘPU PARLAMENTU DO INFORMACJI SENSYTYWNYCH W
ZAKRESIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY1

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając art. 9, a w szczególności ust. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r., dotyczącego publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji2,

uwzględniając załącznik VII3, część A, pkt 1 Regulaminu,4

uwzględniając art. 20 decyzji Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r., dotyczącej publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego5,

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim a
Radą dotyczące dostępu Parlamentu do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w
dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony,

uwzględniając propozycję Prezydium,

uwzględniając specyficzny charakter oraz szczególnie sensytywną treść niektórych wysoce
poufnych informacji w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada jest obowiązana do dostarczania Parlamentowi Europejskiemu informacji dotyczących
dokumentów sensytywnych, zgodnie z postanowieniami przyjętymi przez obie instytucje;

członkowie Parlamentu Europejskiego wchodzący w skład komisji specjalnej, ustanowionej
na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego, muszą przejść postępowanie sprawdzające,
aby uzyskać dostęp do informacji sensytywnych, przy zastosowaniu zasady "wiedzy
niezbędnej";

powinny zostać ustanowione specjalne procedury otrzymywania informacji sensytywnych
pochodzących od Rady, państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, postępowania z nimi oraz ich zabezpieczania;

POSTANAWIA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1Dz.U. C 298 z 30.11.2002, str. 4.
2Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
3Teraz załącznik VIII.
4 Załącznik skreślony z Regulaminu.
5Dz.U. C 374 z 29.12.2001, str. 1.
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Niniejsza decyzja ma na celu przyjęcie dodatkowych środków niezbędnych do wdrożenia
porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego dostępu Parlamentu do posiadanych
przez Radę informacji sensytywnych w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony.

Artykuł 2

Wniosek Parlamentu Europejskiego o umożliwienie dostępu do posiadanych przez Radę
informacji sensytywnych jest rozpatrywany przez Radę zgodnie z obowiązującymi ją
przepisami. Jeżeli dokumenty, o które wnioskuje Parlament, zostały sporządzone przez inne
instytucje, państwa członkowskie, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, są one
przekazywane za ich zgodą.

Artykuł 3

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzialny za wdrożenie porozumienia
międzyinstytucjonalnego w Parlamencie.

W tym celu podejmuje on wszelkie niezbędne środki, by zagwarantować poufność
postępowania z informacjami otrzymanymi bezpośrednio od przewodniczącego Rady lub od
Sekretarza Generalnego/wysokiego przedstawiciela lub z informacjami uzyskanymi w trakcie
badania dokumentów sensytywnych w siedzibie Rady.

Artykuł 4

Jeżeli na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego lub przewodniczącego komisji
spraw zagranicznych, praw człowieka, wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej,
Prezydencja Rady lub Sekretarz Generalny/wysoki przedstawiciel zostaną poproszeni o
udostępnienie informacji sensytywnych specjalnej komisji ustanowionej na mocy
porozumienia międzyinstytucjonalnego, są one przekazywane bez zbędnej zwłoki. Parlament
Europejski wyposaża specjalną salę dla organizacji zebrań dotyczących dokumentów
sensytywnych. Przy wyborze sali bierze się pod uwagę konieczność zapewnienia poziomu
bezpieczeństwa, odpowiadającego poziomowi przewidzianemu dla tego rodzaju zebrań w
decyzji 2001/264/WE Rady z dnia 19 marca 2001 r., w sprawie przyjęcia przepisów
dotyczących bezpieczeństwa6.

Artykuł 5

Zebranie informacyjne, któremu przewodniczy Przewodniczący Parlamentu Europejskiego lub
przewodniczący wyżej wymienionej komisji, odbywa się z wyłączeniem jawności.

Z wyjątkiem czterech członków wyznaczonych przez Konferencję Przewodniczących, prawo
wstępu do sali zebrań mają jedynie urzędnicy, którzy przeszli postępowanie sprawdzające i
otrzymali odpowiednie upoważnienie z racji pełnienia swoich obowiązków lub z racji potrzeby
operacyjnej, przy zachowaniu zasady "wiedzy niezbędnej".

Artykuł 6

Jeżeli, zgodnie z ust. 3.3 porozumienia międzyinstytucjonalnego, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego lub przewodniczący wyżej wymienionej komisji złożą wniosek o prawo wglądu
do dokumentów zawierających informacje sensytywne, zapoznanie się z dokumentami odbywa
się w siedzibie Rady.

6Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1.
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Na miejscu udostępniane są dokumenty w dostępnej wersji lub wersjach.

Artykuł 7

Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy mają uczestniczyć w zebraniach
informacyjnych lub zapoznawać się z dokumentami sensytywnymi są poddawani
postępowaniu sprawdzającemu, analogicznemu do postępowania stosowanego wobec
członków Rady i członków Komisji. W tym celu Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
podejmuje odpowiednie kroki w stosunku do właściwych organów krajowych.

Artykuł 8

Urzędnicy, którzy mają zapoznać się z informacjami sensytywnymi są poddawani
postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami ustanowionymi dla pozostałych
instytucji. Poddani sprawdzeniu urzędnicy są wzywani do uczestnictwa w wyżej
wymienionych zebraniach informacyjnych lub do zapoznania się z rozpatrywanymi informacji,
przy zachowaniu zasady "wiedzy niezbędnej". W związku z tym, po otrzymaniu od właściwych
organów państw członkowskich opinii sporządzonych na podstawie wyników postępowania
sprawdzającego przeprowadzonego przez te organy, Sekretarz Generalny udziela
upoważnienia.

Artykuł 9

Otrzymane w trakcie zebrań lub w wyniku wglądu do dokumentów w siedzibie Rady
informacje nie mogą być ujawniane, rozpowszechniane, ani powielane w całości lub
częściowo, niezależnie od ich nośnika. Niedozwolone jest także rejestrowanie informacji
sensytywnych dostarczonych przez Radę.

Artykuł 10

Członkowie Parlamentu Europejskiego wyznaczeni przez Konferencję Przewodniczących do
zapoznania się z informacjami sensytywnymi, są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Poseł,
który nie dotrzyma tego zobowiązania, jest zastępowany w specjalnej komisji przez innego
posła wyznaczonego przez Konferencję Przewodniczących. Przed wykluczeniem z komisji
specjalnej poseł, który nie dotrzymał tajemnicy, może być wysłuchany przez Konferencję
Przewodniczących w trakcie specjalnego posiedzenia odbywającego się z wyłączeniem
jawności. Niezależnie od wykluczenia z komisji specjalnej, w sprawie posła odpowiedzialnego
za wydostanie się informacji może być wszczęte postępowanie sądowe, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Artykuł 11

Urzędnicy, którzy przeszli odpowiednie postępowanie sprawdzające w związku z dostępem do
informacji sensytywnych, przy zastosowaniu zasady "wiedzy niezbędnej", są zobowiązani do
zachowania tajemnicy. Przeciwko urzędnikowi, który nie dotrzymał tajemnicy, przeprowadza
się dochodzenie pod nadzorem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz, w razie
potrzeby, postępowanie dyscyplinarne zgodnie z regulaminem pracowniczym. Gdy zachodzą
okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania sądowego, Przewodniczący podejmuje
odpowiednie środki pozwalające właściwym organom krajowym na zastosowanie
odpowiednich procedur.

Artykuł 12
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Prezydium jest właściwe do wprowadzania ewentualnych dostosowań, nowelizacji lub
wykładni niezbędnych do stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł 13

Niniejsza decyzja stanowi załącznik do Regulaminu Parlamentu Europejskiego i wchodzi w życie w dniu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
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II

(Komunikaty)

POROZUMIENIA  MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

POROZUMIENIE  MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

z  dnia  12  marca  2014  r.

między  Parlamentem  Europejskim  a  Radą  w  sprawie  przekazywania  Parlamentowi 
Europejskiemu  i  wykorzystywania  przez  Parlament  Europejski  posiadanych  przez  Radę 
informacji  niejawnych  dotyczących  spraw  innych  niż  z  dziedziny  wspólnej  polityki 

zagranicznej  i  bezpieczeństwa

(2014/C  95/01)

PARLAMENT  EUROPEJSKI  I  RADA,

mając  na  uwadze,  co  następuje:

(1) Art.  14  ust.  1  Traktatu  o  Unii  Europejskiej  (TUE)  stanowi,  że  Parlament  Europejski  ma  pełnić,  wspólnie 
z  Radą,  funkcję  prawodawczą  i  budżetową  oraz  że  ma  pełnić  także  funkcje  kontroli  politycznej  i  konsul
tacyjne  zgodnie  z  warunkami  przewidzianymi  w  Traktatach.

(2) Art.  13  ust.  2  TUE  stanowi,  że  każda  instytucja  ma  działać  w  granicach  uprawnień  przyznanych  jej  na 
mocy  Traktatów,  zgodnie  z  procedurami,  na  warunkach  i  w  celach  w  nich  określonych.  Postanowienie  to 
przewiduje  również,  że  instytucje  mają  ze  sobą  lojalnie  współpracować.  Art.  295  Traktatu  o  funkcjono
waniu  Unii  Europejskiej  (TFUE)  stanowi,  że  Parlament  Europejski  i  Rada  mają,  między  innymi,  ustalać 
warunki  współpracy  i  że  w  tym  celu  mogą  one,  w  poszanowaniu  Traktatów,  zawierać  porozumienia 
międzyinstytucjonalne,  które  mogą  mieć  charakter  wiążący.

(3) Traktaty  oraz,  w  stosownych  przypadkach,  inne  właściwe  przepisy  stanowią,  że  w  ramach  specjalnej 
procedury  ustawodawczej  albo  na  mocy  innych  procedur  decyzyjnych  Rada  ma  konsultować  się  z  Parla
mentem  Europejskim  lub  uzyskiwać  jego  zgodę  przed  przyjęciem  aktu  prawnego.  Traktaty  przewidują 
także,  że  w  niektórych  przypadkach  Parlament  Europejski  ma  być  informowany  o  postępach  lub  rezulta
tach  danej  procedury  lub  brać  udział  w  ocenie  lub  kontroli  niektórych  jednostek  organizacyjnych  Unii.

(4) W  szczególności  art.  218  ust.  6  TFUE  stanowi,  że  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  umowa  międzynaro
dowa  dotyczy  wyłącznie  wspólnej  polityki  zagranicznej  i  bezpieczeństwa,  Rada  ma  przyjąć  decyzję 
w  sprawie  zawarcia  danej  umowy  po  uzyskaniu  zgody  Parlamentu  Europejskiego  lub  po  konsultacji 
z  nim;  zatem  niniejsze  porozumienie  międzyinstytucjonalne  obejmuje  wszystkie  umowy  międzynarodowe 
nieodnoszące  się  wyłącznie  do  wspólnej  polityki  zagranicznej  i  bezpieczeństwa.

(5) Art.  218  ust.  10  TFUE  stanowi  także,  że  Parlament  Europejski  ma  być  natychmiast  i  w  pełni  informo
wany  na  wszystkich  etapach  procedury;  postanowienie  to  ma  także  zastosowanie  do  umów  odnoszących 
się  do  wspólnej  polityki  zagranicznej  i  bezpieczeństwa.

(6) W  przypadkach,  w  których  wykonywanie  Traktatów  i,  stosownie  do  okoliczności,  innych  odpowiednich 
przepisów  wymagałoby  dostępu  Parlamentu  Europejskiego  do  informacji  niejawnych  posiadanych  przez 
Radę,  należy  dokonać  odpowiednich  ustaleń  między  Parlamentem  Europejskim  a  Radą,  które  regulowałyby 
ten  dostęp.

(7) W  przypadku  gdy  Rada  zadecyduje  o  udzieleniu  Parlamentowi  Europejskiemu  dostępu  do  posiadanych 
przez  Radę  informacji  niejawnych  dotyczących  obszaru  wspólnej  polityki  zagranicznej  i  bezpieczeństwa, 
Rada,  stosownie  do  okoliczności,  podejmuje  decyzje  ad  hoc  albo  stosuje  w  tym  celu  porozumienie 
międzyinstytucjonalne  z  dnia  20  listopada  2002  r.  między  Parlamentem  Europejskim  i  Radą  dotyczące 
dostępu  Parlamentu  Europejskiego  do  posiadanych  przez  Radę  informacji  sensytywnych  w  dziedzinie  poli
tyki  bezpieczeństwa  i  obrony (1)  (zwane  dalej  „porozumieniem  międzyinstytucjonalnym 
z  dnia  20  listopada  2002  roku”).

(1) Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 1.
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(8) Oświadczenie  wysokiej  przedstawiciel  w  sprawie  odpowiedzialności  politycznej (1),  złożone  przy  przyjmo
waniu  decyzji  Rady  2010/427/UE  z  dnia  26  lipca  2010  r.  określającej  organizację  i  zasady  funkcjono
wania  Europejskiej  Służby  Działań  Zewnętrznych (2),  przewiduje,  że  wysoka  przedstawiciel  dokona  prze
glądu  obecnych  przepisów  o  dostępie  posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  do  dokumentów  i  informacji 
niejawnych  w  dziedzinie  polityki  bezpieczeństwa  i  obrony  (na  przykład  porozumienie  międzyinstytucjo
nalne  z  dnia  20  listopada  2002  roku)  i  w  razie  potrzeby  zaproponuje  ich  zmianę.

(9) Ważne  jest,  by  Parlament  Europejski  posiadał  wiedzę  o  regulujących  informacje  niejawne  zasadach,  stan
dardach  i  przepisach,  które  są  konieczne  do  ochrony  interesów  Unii  Europejskiej  i  państw  członkowskich. 
Ponadto  Parlament  Europejski  będzie  mógł  przekazywać  informacje  niejawne  Radzie.

(10) W  dniu  31  marca  2011  r.  Rada  przyjęła  decyzję  2011/292/UE  w  sprawie  przepisów  bezpieczeństwa 
dotyczących  ochrony  informacji  niejawnych  UE (3)  (zwaną  dalej  „przepisami  bezpieczeństwa  Rady”).

(11) W  dniu  6  czerwca  2011  r.  Prezydium  Parlamentu  Europejskiego  przyjęło  decyzję  dotyczącą  przepisów 
regulujących  postępowanie  z  informacjami  poufnymi  w  Parlamencie  Europejskim (4)  (zwaną  dalej  „przepi
sami  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego”).

(12) Przepisy  bezpieczeństwa  instytucji,  organów  lub  jednostek  organizacyjnych  Unii  powinny  razem  tworzyć 
kompleksowe  i  spójne  ogólne  ramy  ochrony  informacji  niejawnych  w  Unii  Europejskiej  oraz  zapewniać 
równoważność  podstawowych  zasad  i  minimalnych  standardów.  Podstawowe  zasady  i  minimalne  stan
dardy  określone  w  przepisach  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego  i  w  przepisach  bezpieczeństwa 
Rady  powinny  być  w  związku  z  tym  równoważne.

(13) Poziom  ochrony  przyznawany  informacjom  niejawnym  na  mocy  przepisów  bezpieczeństwa  Parlamentu 
Europejskiego  powinien  być  równoważny  z  poziomem  przyznawanym  informacjom  niejawnym  na  mocy 
przepisów  bezpieczeństwa  Rady.

(14) Odpowiednie  służby  Sekretariatu  Parlamentu  Europejskiego  i  Sekretariatu  Generalnego  Rady  będą  ściśle  ze 
sobą  współpracować  w  celu  zapewnienia,  aby  do  informacji  niejawnych  w  obydwu  instytucjach  stosować 
równoważne  poziomy  ochrony.

(15) Niniejsze  porozumienie  nie  narusza  obecnych  i  przyszłych  przepisów  o  dostępie  do  dokumentów,  przyję
tych  zgodnie  z  art.  15  ust.  3  TFUE;  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych,  przyjętych  zgodnie 
z  art.  16  ust.  2  TFUE;  przepisów  o  uprawnieniach  śledczych  Parlamentu  Europejskiego,  przyjętych 
zgodnie  z  art.  226  akapit  trzeci  TFUE;  oraz  odpowiednich  przepisów  dotyczących  Europejskiego  Urzędu 
ds.  Zwalczania  Nadużyć  Finansowych  (OLAF),

UZGODNIŁY,  CO  NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Cel  i  zakres  zastosowania

Niniejsze  porozumienie  określa  ustalenia  regulujące  przekazywanie  Parlamentowi  Europejskiemu  i  wykorzystywanie 
przez  Parlament  Europejski  posiadanych  przez  Radę  informacji  niejawnych  dotyczących  spraw  innych  niż  z  dzie
dziny  wspólnej  polityki  zagranicznej  i  bezpieczeństwa,  które  to  informacje  są  istotne  dla  wykonywania  swych 
funkcji  i  uprawnień  przez  Parlament  Europejski.  Odnosi  się  to  do  wszystkich  takich  spraw,  a  mianowicie:

a) wniosków  podlegających  specjalnej  procedurze  ustawodawczej  lub  innej  procedurze  decyzyjnej,  w  ramach 
której  należy  się  skonsultować  z  Parlamentem  Europejskim  lub  uzyskać  jego  zgodę;

b) umów  międzynarodowych,  w  związku  z  którymi  należy  się  skonsultować  z  Parlamentem  Europejskim  lub 
w  związku  z  którymi  Parlament  Europejski  ma  wydać  zgodę  na  podstawie  art.  218  ust.  6  TFUE;

(1) Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.
(2) Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.
(3) Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.
(4) Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 2.
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c) wytycznych  negocjacyjnych  do  umów  międzynarodowych,  o  których  mowa  w  lit.  b);

d) działań,  sprawozdań  z  oceny  lub  innych  dokumentów,  o  których  należy  informować  Parlament 
Europejski  ;  oraz

e) dokumentów  na  temat  działalności  tych  jednostek  organizacyjnych  Unii,  w  ocenie  lub  kontroli  których  Parla
ment  Europejski  ma  brać  udział.

Artykuł  2

Definicja  „informacji  niejawnych”

Do  celów  niniejszego  porozumienia  „informacje  niejawne”  oznaczają  wszystkie  poniższe  rodzaje  informacji  lub 
którykolwiek  z  nich:

a) „informacje  niejawne  UE”  (EUCI)  zdefiniowane  w  przepisach  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego  oraz 
w  przepisach  bezpieczeństwa  Rady  i  opatrzone  jedną  z  poniższych  klauzul  tajności:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,

— SECRET  UE/EU  SECRET,

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

b) informacje  niejawne  przekazane  Radzie  przez  państwa  członkowskie  i  opatrzone  oznaczeniem  krajowej  klau
zuli  tajności  równoważnym  z  jednym  z  oznaczeń  klauzul  tajności  stosowanych  w  przypadku  EUCI,  wymie
nionych  w  lit.  a);

c) informacje  niejawne  dostarczone  Unii  Europejskiej  przez  państwa  trzecie  lub  organizacje  międzynarodowe, 
opatrzone  oznaczeniami  klauzul  tajności  równoważnymi  z  jednym  z  oznaczeń  klauzul  tajności  stosowanych 
w  przypadku  EUCI,  wymienionych  w  lit.  a),  zgodnie  z  odpowiednimi  porozumieniami  w  sprawie  bezpieczeń
stwa  informacji  lub  uzgodnieniami  administracyjnymi.

Artykuł  3

Ochrona  informacji  niejawnych

1. Parlament  Europejski,  zgodnie  ze  swoimi  przepisami  bezpieczeństwa  i  z  niniejszym  porozumieniem,  chroni 
wszelkie  informacje  niejawne  przekazane  mu  przez  Radę.

2. Z  uwagi  na  konieczność  zachowania  równoważności  podstawowych  zasad  i  minimalnych  standardów 
ochrony  informacji  niejawnych  określonych  w  przepisach  bezpieczeństwa,  odpowiednio,  Parlamentu  Europejskiego 
i  Rady,  Parlament  Europejski  zapewnia,  aby  środki  bezpieczeństwa  obowiązujące  w  jego  pomieszczeniach  zapew
niały  poziom  ochrony  informacji  niejawnych  równoważny  z  poziomem  ochrony  przyznawanym  takim  informa
cjom  w  pomieszczeniach  Rady.  Odpowiednie  służby  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  ściśle  ze  sobą  współpra
cują  w  tym  celu.

3. Parlament  Europejski  podejmuje  odpowiednie  środki  w  celu  zapewnienia,  aby  informacje  niejawne  przeka
zane  mu  przez  Radę:

a) nie  były  wykorzystywane  do  celów  innych  niż  cele,  do  których  je  udostępniono;

b) nie  były  ujawniane  osobom  innym  niż  osoby,  którym  udzielono  dostępu  zgodnie  z  art.  4  i  5,  ani  nie  były 
podawane  do  publicznej  wiadomości;

c) nie  były  przekazywane  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Rady  innym  instytucjom,  organom  lub  jednostkom 
organizacyjnym  Unii  ani  państwom  członkowskim,  państwom  trzecim  lub  organizacjom  międzynarodowym.

4. Rada  może  udzielić  Parlamentowi  Europejskiemu  dostępu  do  informacji  niejawnych  pochodzących  z  innych 
instytucji,  organów  lub  jednostek  organizacyjnych  Unii,  lub  z  państw  członkowskich,  państw  trzecich  lub  organi
zacji  międzynarodowych  wyłącznie  za  uprzednią  pisemną  zgodą  wytwórcy  tych  informacji.
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Artykuł  4

Środki  bezpieczeństwa  dotyczące  osób

1. Dostępu  do  informacji  niejawnych  udziela  się  posłom  do  Parlamentu  Europejskiego  zgodnie 
z  art.  5  ust.  4.

2. W  przypadku  gdy  dane  informacje  opatrzone  są  klauzulą  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET 
UE/EU  SECRET  lub  klauzulą  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  lub  klauzulą  jej  równoważną,  dostępu  można 
udzielić  wyłącznie  upoważnionym  przez  Przewodniczącego  Parlamentu  Europejskiego  posłom  do  Parlamentu 
Europejskiego:

a) którzy  uzyskali  poświadczenie  bezpieczeństwa  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego; 
lub

b) co  do  których  właściwe  organy  krajowe  powiadomiły,  że  ze  względu  na  pełnione  przez  nich  funkcje  przy
znano  im  odpowiednie  upoważnienie  zgodnie  z  krajowymi  przepisami  ustawowymi  i  wykonawczymi.

Niezależnie  od  pierwszego  akapitu,  w  przypadku  gdy  dane  informacje  opatrzone  są  klauzulą  CONFIDENTIEL 
UE/EU  CONFIDENTIAL  lub  klauzulą  jej  równoważną,  dostępu  można  udzielić  także  tym  posłom  do  Parlamentu 
Europejskiego  określonym  zgodnie  z  art.  5  ust.  4,  którzy  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  Parlamentu  Euro
pejskiego  podpisali  uroczyste  oświadczenie,  że  nie  ujawnią  tych  informacji.  Nazwiska  posłów  do  Parlamentu 
Europejskiego,  którym  udzielono  dostępu  na  podstawie  niniejszego  akapitu,  podawane  są  do  wiadomości  Rady.

3. Przed  uzyskaniem  dostępu  do  informacji  niejawnych  posłowie  do  Parlamentu  Europejskiego  informowani  są 
o  spoczywającym  na  nich  obowiązku  ochrony  takich  informacji  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  Parlamentu 
Europejskiego  i  potwierdzają  przyjęcie  do  wiadomości  tego  obowiązku,  oraz  informowani  są  o  środkach  zapew
niających  taką  ochronę.

4. Dostępu  do  informacji  niejawnych  udziela  się  wyłącznie  tym  urzędnikom  Parlamentu  Europejskiego  oraz 
innym  pracownikom  Parlamentu  pracującym  dla  grup  politycznych,  którzy:

a) zostali  wcześniej  wyznaczeni  jako  osoby  mające  prawo  do  ograniczonego  dostępu  przez  odnośny  organ 
parlamentarny  lub  urzędnika,  określonych  zgodnie  z  art.  5  ust.  4;

b) uzyskali  poświadczenie  bezpieczeństwa  na  odpowiednim  poziomie  w  przypadku  gdy  informacje  są  opatrzone 
klauzulą  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  lub  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP 
SECRET  lub  klauzulą  jej  równoważną;  oraz

c) zostali  poinformowani  oraz  otrzymali  pisemne  wskazówki  dotyczące  spoczywającego  na  nich  obowiązku 
ochrony  takich  informacji  i  środków  zapewniających  taką  ochronę  oraz  podpisali  oświadczenie,  w  którym 
potwierdzili  otrzymanie  tych  wskazówek  oraz  zobowiązanie  do  stosowania  się  do  nich  zgodnie  z  przepisami 
bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego.

Artykuł  5

Procedura  uzyskiwania  dostępu  do  informacji  niejawnych

1. Rada  przekazuje  Parlamentowi  Europejskiemu  informacje  niejawne,  o  których  mowa  w  art.  1,  w  przypadku 
gdy  jest  do  tego  prawnie  zobowiązana  na  mocy  Traktatów  lub  aktów  prawnych  przyjętych  na  podstawie  Trak
tatów.  Organy  parlamentarne  lub  urzędnicy,  o  których  mowa  w  ust.  3,  mogą  ponadto  złożyć  pisemny  wniosek 
o  przekazanie  takich  informacji.

2. W  innych  przypadkach  Rada  może  przekazać  Parlamentowi  Europejskiemu  informacje  niejawne,  o  których 
mowa  w  art.  1,  z  własnej  inicjatywy  albo  na  pisemny  wniosek  przedstawiony  przez  jeden  z  organów  parlamen
tarnych  lub  urzędników,  o  których  mowa  w  ust.  3.

3. Pisemny  wniosek  do  Rady  mogą  złożyć  następujące  organy  parlamentarne  lub  urzędnicy:

a) Przewodniczący;

b) Konferencja  Przewodniczących;

c) Prezydium;

d) przewodniczący  odnośnej(-ych)  komisji  parlamentarnej(-ych);

e) odnośny(-ni)  sprawozdawca(-y).
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Pozostali  posłowie  do  Parlamentu  Europejskiego  mogą  złożyć  taki  wniosek  za  pośrednictwem  jednego 
z  organów  parlamentarnych  lub  urzędników,  o  których  mowa  w  akapicie  pierwszym.

Rada  niezwłocznie  udziela  odpowiedzi  na  takie  wnioski.

4. W  przypadkach  gdy  Rada  jest  prawnie  zobowiązana  do  udzielenia  Parlamentowi  Europejskiemu  dostępu  do 
informacji  niejawnych  lub  gdy  postanowiła  mu  udzielić  dostępu  do  tych  informacji,  Rada  określa  na  piśmie, 
przed  przekazaniem  takich  informacji,  wspólnie  z  odnośnym  organem  parlamentarnym  lub  urzędnikiem, 
o  których  mowa  w  ust.  3:

a) że  taki  dostęp  może  zostać  udzielony  co  najmniej  jednemu  z  następujących  organów  parlamentarnych  lub 
urzędników:

(i) Przewodniczącemu;

(ii) Konferencji  Przewodniczących;

(iii) Prezydium;

(iv) przewodniczącemu(-ym)  odnośnej(-ych)  komisji  parlamentarnej(-ych);

(v) odnośnemu(-ym)  sprawozdawcy(-om);

(vi) wszystkim  lub  niektórym  członkom  danej(-ych)  komisji  parlamentarnej(-ych);  oraz

b) wszelkie  szczegółowe  ustalenia  dotyczące  wykorzystywania  takich  informacji  mające  na  celu  ich  ochronę.

Artykuł  6

Rejestracja,  przechowywanie,  konsultowanie  i  omawianieinformacji  niejawnych  w  Parlamencie  Europej
skim

1. W  przypadku  gdy  informacje  niejawne  przekazywane  Radzie  przez  Parlament  Europejski  są  opatrzone  klau
zulą  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  lub  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET 
lub  klauzulą  jej  równoważną:

a) są  one  rejestrowane  do  celów  bezpieczeństwa,  aby  stworzyć  zapis  ich  cyklu  życia  i  zapewnić  możliwość  ich 
śledzenia  w  każdej  chwili;

b) są  one  przechowywane  w  zabezpieczonym  miejscu  spełniającym  minimalne  standardy  bezpieczeństwa  fizycz
nego  określone  w  przepisach  bezpieczeństwa  Rady  i  przepisach  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego, 
które  muszą  być  równoważne;  oraz

c) mogą  być  one  udostępniane  odnośnym  posłom  do  Parlamentu  Europejskiego,  urzędnikom  Parlamentu  Euro
pejskiego  i  innym  pracownikom  Parlamentu  pracującym  dla  grup  politycznych,  o  których  mowa 
w  art.  4  ust.  4  i  art.  5  ust.  4,  wyłącznie  w  zabezpieczonej  czytelni  w  pomieszczeniach  Parlamentu  Europej
skiego.  W  takim  przypadku  mają  zastosowanie  następujące  warunki:

(i) informacje  nie  mogą  być  w  żaden  sposób  kopiowane,  na  przykład  przez  wykonywanie  fotokopii  lub 
fotografowanie;

(ii) nie  można  sporządzać  notatek;  oraz

(iii) nie  wolno  wnosić  do  czytelni  jakichkolwiek  elektronicznych  urządzeń  komunikacyjnych.

2. Informacje  niejawne  opatrzone  klauzulą  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  lub  klauzulą  jej  równoważną, 
przekazywane  przez  Radę  Parlamentowi  Europejskiemu,  są  wykorzystywane  i  przechowywane  zgodnie  z  przepi
sami  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego,  które  muszą  zapewniać  stosowanie  w  stosunku  do  tych  infor
macji  poziomu  ochrony  równoważnego  poziomowi  stosowanemu  w  Radzie.

Niezależnie  od  akapitu  pierwszego,  w  okresie  12  miesięcy  od  wejścia  w  życie  niniejszego  porozumienia  infor
macje  niejawne  opatrzone  klauzulą  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  lub  klauzulą  jej  równoważną  będą  wyko
rzystywane  i  przechowywane  zgodnie  z  ust.  1.  Dostęp  do  tych  informacji  regulują  art.  4  ust.  4  lit.  a)  i  c)  oraz 
art.  5  ust.  4.

3. Z  informacji  niejawnych  można  korzystać  wyłącznie  w  systemach  informatyczno-komunikacyjnych,  które 
zostały  należycie  uznane  lub  zatwierdzone  zgodnie  ze  standardami  równoważnymi  ze  standardami  określonymi 
w  przepisach  bezpieczeństwa  Rady.

4. W  przypadku  informacji  niejawnych  przekazywanych  odbiorcom  w  Parlamencie  Europejskim  w  formie 
ustnej,  poziom  ochrony  informacji  niejawnych  musi  być  równoważny  poziomowi  ochrony  mającemu  zastoso
wanie  do  informacji  przekazywanych  w  formie  pisemnej.
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5. Niezależnie  od  ust.  1  lit.  c)  niniejszego  artykułu,  informacje  opatrzone  klauzulą  do  poziomu  CONFIDEN
TIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  lub  klauzulą  jej  równoważną  przekazywane  Parlamentowi  Europejskiemu  przez  Radę 
mogą  być  omawiane  na  posiedzeniach  utajnionych  i  z  udziałem  tylko  posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  oraz 
tych  urzędników  Parlamentu  Europejskiego  i  innych  pracowników  Parlamentu  pracujących  dla  grup  politycznych, 
którym  udzielono  dostępu  do  tych  informacji  zgodnie  z  art.  4  ust.  4  i  art.  5  ust.  4.  Zastosowanie  mają  nastę
pujące  warunki:

— dokumenty  rozdawane  są  na  początku  posiedzenia  i  ponownie  zbierane  pod  koniec  tego  posiedzenia,

— dokumenty  nie  mogą  być  w  żaden  sposób  kopiowane,  na  przykład  przez  wykonywanie  fotokopii  lub 
fotografowanie,

— nie  można  sporządzać  notatek,

— do  pomieszczenia,  w  którym  odbywa  się  posiedzenie,  nie  wolno  wnosić  jakichkolwiek  elektronicznych  urzą
dzeń  komunikacyjnych,  oraz

— protokół  z  posiedzenia  nie  zawiera  żadnej  wzmianki  na  temat  dyskusji  dotyczącej  punktu  zawierającego 
informacje  niejawne.

6. W  przypadku  gdy  posiedzenia  są  niezbędne  do  omówienia  informacji  opatrzonych  klauzulą  SECRET  UE/EU 
SECRET  lub  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  lub  klauzulą  jej  równoważną,  zostaną  poczynione  szczegółowe 
ustalenia  między  Parlamentem  Europejskim  a  Radą  odnoszące  się  do  poszczególnych  przypadków.

Artykuł  7

Naruszenie  bezpieczeństwa,  utrata  lub  narażenie  na  szwank  bezpieczeństwa  informacji  niejawnych

1. W  przypadku  udowodnionej  lub  podejrzewanej  utraty  lub  narażenia  na  szwank  bezpieczeństwa  informacji 
niejawnych  przekazanych  przez  Radę  Sekretarz  Generalny  Parlamentu  Europejskiego  niezwłocznie  informuje 
o  tym  Sekretarza  Generalnego  Rady.  Sekretarz  Generalny  Parlamentu  Europejskiego  przeprowadza  dochodzenie 
i  informuje  Sekretarza  Generalnego  Rady  o  wynikach  dochodzenia  oraz  o  środkach  przyjętych  w  celu  niedo
puszczenia  do  ponownego  wystąpienia  takiego  zdarzenia.  W  przypadku  gdy  dotyczy  ono  posła  do  Parlamentu 
Europejskiego,  Przewodniczący  Parlamentu  Europejskiego  działa  wspólnie  z  Sekretarzem  Generalnym  Parlamentu 
Europejskiego.

2. Każdy  poseł  Parlamentu  Europejskiego  odpowiedzialny  za  naruszenie  zasad  określonych  w  przepisach 
bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego  lub  w  niniejszym  porozumieniu  może  podlegać  środkom  i  sankcjom 
zgodnie  z  art.  9  ust.  2  i  art.  152–154  regulaminu  Parlamentu  Europejskiego.

3. Każdy  urzędnik  Parlamentu  Europejskiego  lub  inny  pracownik  Parlamentu  pracujący  dla  grupy  politycznej, 
odpowiedzialny  za  naruszenie  zasad  określonych  w  przepisach  bezpieczeństwa  Parlamentu  Europejskiego  lub 
w  niniejszym  porozumieniu  może  podlegać  sankcjom  określonym  w  regulaminie  pracowniczym  urzędników 
i  warunkach  zatrudnienia  innych  pracowników  Unii  Europejskiej,  ustanowionym  rozporządzeniem  Rady  (EWG, 
Euratom,  EWWiS)  nr  259/68 (1).

4. Osoby  odpowiedzialne  za  utratę  informacji  niejawnych  lub  za  narażenie  na  szwank  ich  bezpieczeństwa 
mogą  podlegać  postępowaniu  dyscyplinarnemu  lub  sądowemu  zgodnie  z  mającymi  zastosowanie  przepisami  usta
wowymi,  zasadami  i  przepisami  wykonawczymi.

Artykuł  8

Przepisy  końcowe

1. Obie  instytucje,  Parlament  Europejski  i  Rada,  każda  w  swoim  zakresie,  podejmują  wszelkie  środki 
niezbędne  do  zapewnienia  wykonywania  niniejszego  porozumienia.  W  tym  celu  obydwie  instytucje  współpracują, 
w  szczególności  poprzez  organizowanie  wizytacji  mających  na  celu  nadzór  nad  realizacją  technicznych  aspektów 
bezpieczeństwa  wymaganych  na  mocy  niniejszego  porozumienia.

2. Odpowiednie  służby  Sekretariatu  Parlamentu  Europejskiego  oraz  Sekretariatu  Generalnego  Rady  konsultują 
się  ze  sobą  przed  dokonaniem  zmian  swoich  przepisów  bezpieczeństwa,  w  celu  zapewnienia  zachowania  równo
ważności  podstawowych  zasad  i  minimalnych  standardów  ochrony  informacji  niejawnych.

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
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3. Informacje  niejawne  przekazywane  są  Parlamentowi  Europejskiemu  na  mocy  niniejszego  porozumienia  po 
ustaleniu  przez  Radę,  wspólnie  z  Parlamentem  Europejskim,  że  osiągnięto  równoważność  podstawowych  zasad 
i  minimalnych  standardów  ochrony  informacji  niejawnych  określonych  w  przepisach  bezpieczeństwa  odpowiednio 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady,  z  jednej  strony,  oraz  równoważność  między  poziomem  ochrony  informacji 
niejawnych  zapewnionym  w  pomieszczeniach  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady,  z  drugiej  strony.

4. Niniejsze  porozumienie  może,  na  wniosek  jednej  z  instytucji,  zostać  poddane  przeglądowi  na  podstawie 
doświadczeń  zebranych  przy  jego  wykonywaniu.

5. Niniejsze  porozumienie  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  opublikowania  w  Dzienniku  Urzędowym 
Unii  Europejskiej.

Sporządzono  w  Brukseli  i  Strasburgu  dnia  12  marca  2014  r.

W  imieniu  Parlamentu  Europejskiego

Przewodniczący

W  imieniu  Rady

Przewodniczący
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II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie 
Europejskim 

(2014/C 96/01) 

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 

uwzględniając art. 23 ust. 12 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, 

MAJĄC NA UWADZE, ŻE 

(1) W świetle porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Euro
pejską (1) podpisanego dnia 20 października 2010 r. (porozumienie ramowe) oraz porozumienia międzyinstytu
cjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu 
i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw 
innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2), podpisanego w dniu 12 marca 
2014 r. (porozumienie międzyinstytucjonalne), konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów regulują
cych postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim. 

(2)  Traktat z Lizbony wyznacza Parlamentowi Europejskiemu nowe zadania, a w celu rozwinięcia działań Parlamentu 
w tych obszarach, które wymagają pewnego stopnia poufności, konieczne jest określenie podstawowych reguł, 
minimalnych standardów bezpieczeństwa i odpowiednich procedur postępowania przez Parlament Europejski 
z informacjami poufnymi, w tym niejawnymi. 

(3) Przepisy decyzji mają na celu zapewnienie równoważnych standardów ochrony i zgodności z przepisami przyję
tymi przez inne instytucje, organy, urzędy i agencje powołane na mocy lub na podstawie traktatów lub też przez 
państwa członkowskie, tak aby ułatwić sprawne funkcjonowanie procesu decyzyjnego Unii Europejskiej. 

(4)  Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o dostępie do dokumentów, przyjętych 
zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
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(5) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o ochronie danych osobowych, przyję
tych zgodnie z art. 16 TFUE 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Cel 

Niniejsza decyzja reguluje zarządzanie informacjami poufnymi przez Parlament Europejski i postępowanie z nimi, 
w tym tworzenie, przyjmowanie, przesyłanie i przechowywanie takich informacji w celu odpowiedniej ochrony ich pouf
nego charakteru. Wdraża ona porozumienie międzyinstytucjonalne oraz porozumienie ramowe, w szczególności 
załącznik II do tego porozumienia. 

Artykuł 2 

Definicje 

Na użytek niniejszej decyzji: 

a)  „informacja” oznacza każdą informację pisemną lub ustną, niezależnie od jej nośnika i autora; 

b)  „informacja poufna” oznacza „informację niejawną” oraz „inne informacje poufne” nieoznaczone klauzulą tajności. 

c)  „informacja niejawna” oznacza „informację niejawną UE” oraz „równoważne informacje niejawne”; 

d)  „informacja niejawna UE” (EUCI) oznacza każdą informację i materiał opatrzone klauzulą tajności „TRES SECRET 
UE/ UE TOP SECRET” (ściśle tajne UE), „SECRET UE/ UE SECRET” (tajne UE), „CONFIDENTIEL UE/ UE CONFIDENTIAL” 
(poufne UE) lub „RESTREINT UE/ UE RESTRICTED” (zastrzeżone UE), których nieuprawnione ujawnienie mogłoby 
spowodować różnego stopnia szkody dla interesów Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, nieza
leżnie od tego, czy taka informacja pochodzi z instytucji, organów, urzędów lub agencji ustanowionych na mocy lub 
na podstawie traktatów. W związku z tym informacje i materiały niejawne opatrzone klauzulą tajności na poziomie: 

—  TRÈS SECRET UE/ TOP SECRET EU (ściśle tajne UE) stanowią informacje lub materiały, których nieupoważnione 
ujawnienie spowodowałoby wyjątkowo duże szkody dla podstawowych interesów Unii albo co najmniej jednego 
z jej państw członkowskich; 

—  SECRET UE/ UE SECRET (tajne UE) stanowią informacje lub materiały, których nieupoważnione ujawnienie 
mogłoby poważnie zaszkodzić podstawowym interesom Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkow
skich; 

—  CONFIDENTIEL UE/ UE CONFIDENTIAL (poufne UE) stanowią informacje lub materiały, których nieupoważnione 
ujawnienie mogłoby zaszkodzić podstawowym interesom Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkow
skich; 

—  RESTREINT UE/ UE RESTRICTED (zastrzeżone UE) stanowią informacje lub materiały, których nieupoważnione 
ujawnienie byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów Unii lub co najmniej jednego z jej państw człon
kowskich; 

e)  „równoważna informacja niejawna” oznacza informację niejawną wydaną przez państwa członkowskie, państwa 
trzecie lub organizacje międzynarodowe, która jest opatrzona oznaczeniami klauzul tajności równoważnymi 
z jednym z oznaczeń klauzul tajności stosowanych w przypadku EUCI i która została przekazana Parlamentowi 
Europejskiemu przez Radę lub Komisję; 
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f) „inne informacje poufne” oznaczają wszelkie inne nieoznaczone klauzulą tajności informacje poufne, w tym infor
macje objęte przepisami o ochronie danych lub obowiązkiem tajemnicy służbowej, których autorem jest Parlament 
Europejski lub przekazane Parlamentowi Europejskiemu przez inne instytucje, organy urzędy i agencje utworzone na 
mocy traktatów lub przez państwa członkowskie; 

g)  „dokument” oznacza każdą utrwaloną informację, bez względu na jej formę fizyczną i cechy charakterystyczne; 

h)  „materiały” oznaczają jakikolwiek dokument lub dowolny mechanizm lub sprzęt, już wytworzony lub będący 
w trakcie wytwarzania; 

i)  „ograniczony dostęp” oznacza, że w przypadku danej osoby występuje potrzeba dostępu do informacji poufnych 
w związku z oficjalnym pełnieniem stanowiska lub wykonywaniem zadania; 

j) „upoważnienie” oznacza decyzję przyjętą przez przewodniczącego (w przypadku posłów do Parlamentu Europej
skiego) lub sekretarza generalnego (w przypadku urzędników Parlamentu Europejskiego i innych pracowników Parla
mentu Europejskiego zatrudnionych w grupach politycznych), o przyznaniu indywidualnego dostępu do informacji 
niejawnych do określonego poziomu tajności, w oparciu o pomyślny wynik postępowania sprawdzającego przepro
wadzonego przez organ krajowy na podstawie przepisów danego państwa i zgodnie z postanowieniami określonymi 
w załączniku I część 2; 

k)  „obniżenie klasyfikacji” oznacza obniżenie poziomu klauzuli tajności; 

l)  „odtajnienie” oznacza zniesienie klauzuli tajności; 

m)  „oznaczenie” oznacza znak naniesiony na „inne informacje poufne” w celu rozpoznania określonych uprzednio 
szczególnych instrukcji dotyczących postępowania z tymi informacjami lub dziedziny, której dany dokument 
dotyczy. Może ono być również naniesione na informacje niejawne w celu nałożenia dodatkowych wymogów doty
czących postępowania z tymi informacjami; 

n)  „likwidacja oznaczenia” oznacza zniesienie wszelkich oznaczeń; 

o)  „autor” oznacza należycie upoważnionego autora informacji poufnej; 

p)  „instrukcje bezpieczeństwa” oznaczają środki wykonawcze określone w załączniku II; 

q) „zasady postępowania” oznaczają techniczne instrukcje wydane służbom Parlamentu Europejskiego, dotyczące zarzą
dzania informacjami poufnymi. 

Artykuł 3 

Podstawowe zasady i minimalne standardy 

1. Postępowanie Parlamentu Europejskiego względem informacji poufnych opiera się na podstawowych zasadach 
i minimalnych standardach określonych w załączniku I część 1. 

2. Parlament Europejski ustanawia — zgodnie z podstawowymi zasadami i minimalnymi standardami — system 
zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). ISMS składa się z instrukcji bezpieczeństwa, zasad postępowania oraz 
w właściwego regulaminu. ISMS ma na celu ułatwienie działań parlamentarnych i administracyjnych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony każdej informacji poufnej przetwarzanej przez Parlament Europejski, przy pełnym poszanowaniu 
zasad określonych przez autora takiej informacji zapisanych w instrukcjach bezpieczeństwa. 

Przetwarzanie informacji poufnych za pomocą zautomatyzowanego systemu komunikacyjnego i informacyjnego (CIS) 
Parlamentu Europejskiego odbywa się zgodnie z zasadą gwarancji bezpieczeństwa informacji, określoną w instrukcji 
bezpieczeństwa 3. 

3. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą zapoznawać się z informacjami niejawnymi, do poziomu klauzuli 
tajności RESTREINT UE/ UE RESTRICTED włącznie, bez poświadczenia bezpieczeństwa. 
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4. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL lub równoważną są 
udostępniane tym posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy zostali do tego upoważnieni przez przewodniczącego na 
mocy ust. 5, lub którzy podpisali uroczyste oświadczenie, że nie ujawnią tych informacji osobom trzecim, oświadczenie 
o wypełnieniu obowiązku ochrony informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/ EU CONFI
DENTIAL, a także oświadczenie stwierdzające, że są świadomi skutków naruszenia tych reguł. 

5. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie SECRET UE/ EU SECRET lub TRÈS SECRET/ EU TOP SECRET lub 
równoważną są udostępniane tym posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy zostali do tego upoważnieni przez prze
wodniczącego, po tym, jak: 

a)  uzyskali poświadczenie bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem II część druga niniejszej decyzji, lub 

b)  otrzymano powiadomienie od właściwych organów krajowych, że ze względu na pełnione przez nich funkcje danym 
posłom przyznano odpowiednie upoważnienie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi. 

6. Przed uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych posłowie do Parlamentu Europejskiego informowani są 
o spoczywającym na nich obowiązku ochrony takich informacji i potwierdzają przyjęcie do wiadomości tego obowiąz
ku, zgodnie z załącznikiem I. Są oni również informowani o środkach zapewniających taką ochronę. 

7. Urzędnicy Parlamentu Europejskiego i inni pracownicy Parlamentu zatrudnieni w grupach politycznych mogą 
zapoznawać się z informacjami poufnymi pod warunkiem ustanowienia zasady ograniczonego dostępu oraz z informa
cjami niejawnymi powyżej poziomu RESTREINT UE/ EU RESTRICTED, jeżeli posiadają poświadczenie bezpieczeństwa na 
odpowiednim poziomie. Dostęp do informacji niejawnych jest przyznawany wyłącznie wtedy, jeżeli zostali oni poinfor
mowani oraz otrzymali pisemne wskazówki dotyczące spoczywającego na nich obowiązku ochrony takich informacji 
i środków zapewniających taką ochronę oraz podpisali oświadczenie, w którym potwierdzili otrzymanie tych wskazówek 
oraz zobowiązanie do stosowania się do nich zgodnie z niniejszymi przepisami. 

Artykuł 4 

Tworzenie informacji poufnych oraz postępowanie administracyjne z tymi informacjami przez Parlament 
Europejski 

1. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący zainteresowanych komisji parlamentarnych i sekretarz 
generalny lub wszelkie inne osoby należycie przez niego upoważnione na piśmie mogą być autorami informacji pouf
nych lub nadawać im charakter niejawny zgodnie z zapisami w instrukcjach bezpieczeństwa. 

2. Tworząc informacje niejawne, autor stosuje odpowiednią klauzulę tajności zgodnie z międzynarodowymi standar
dami i definicjami określonymi w załączniku I. Autor określa również, z reguły, adresatów, którzy mają zostać upoważ
nieni do zapoznania się z danymi informacjami na poszczególnych poziomach tajności. Informacje te należy przekazać 
Działowi ds. Informacji Niejawnych (CIU) w momencie złożenia dokumentu w tym dziale. 

3. „Inne informacje poufne” objęte tajemnicą zawodową podlegają postępowaniu zgodnie z załącznikiem II i II oraz 
zasadom postępowania. 

Artykuł 5 

Przyjmowanie informacji poufnych przez Parlament Europejski 

1. Informacje poufne przyjmowane przez Parlament Europejski są przekazywane w sposób następujący: 

a) informacje oznaczone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ UE RESTRICTED lub równoważną i inne infor
macje poufne do sekretariatu organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd, który/ która o nie wnioskuje; 

b)  informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/ EU SECRET lub 
TRÈS SECRET/ EU TOP SECRET lub równoważną dla CIU. 
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2. Rejestracją, przechowywaniem i śledzeniem drogi informacji poufnych zajmuje się, zależnie od przypadku, sekreta
riat organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd, który/ która otrzymał/ otrzymała informacje lub CIU. 

3. Poczynione wspólnie uzgodnienia, których celem jest zachowanie poufności informacji, w przypadku informacji 
poufnych przekazanych przez Komisję zgodnie z pkt. 3.2 załącznika II do porozumienia ramowego lub, w przypadku 
informacji niejawnych przekazanych przez Radę, zgodnie z art. 5 ust. 4 porozumienia międzyinstytucjonalnego, są skła
dane razem z informacją poufną w sekretariacie organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd lub w CIU, zależnie 
od przypadku. 

4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, mogą również być stosowane przez analogię do przekazywania informacji 
poufnych przez inne instytucje, organy, urzędy i agencje ustanowione na mocy lub na podstawie traktatów lub przez 
państwa członkowskie. 

5. W celu zapewnienia poziomu ochrony adekwatnego do klauzuli tajności na poziomie TRÈS SECRET UE/ EU TOP 
SECRET lub równoważnej Konferencja Przewodniczących powołuje komisję nadzoru. Informacje opatrzone klauzulą 
tajności na poziomie TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET lub równoważną są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu 
zgodnie z dodatkowymi ustaleniami, które zostaną uzgodnione między Parlamentem Europejskim a instytucją unijną, od 
której informacje zostały otrzymane. 

Artykuł 6 

Przekazywanie przez Parlament Europejski informacji niejawnych stronom trzecim 

Parlament Europejski może, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody autora lub instytucji unijnej, która 
przekazała informacje niejawne Parlamentowi Europejskiemu, zależnie od przypadku, przekazywać takie informacje 
niejawne stronom trzecim, pod warunkiem, że w toku pracy z takimi informacjami zapewnią one przestrzeganie zasad 
ściśle odpowiadających przepisom zawartym w niniejszej decyzji, w ramach ich służb i obiektów. 

Artykuł 7 

Bezpieczna infrastruktura 

1. Dla celów zarządzania informacjami poufnymi Parlament Europejski przygotowuje strefę bezpieczeństwa i zabez
pieczone czytelnie. 

2. Strefa bezpieczeństwa zapewnia infrastrukturę służącą rejestracji, archiwizacji i przekazywaniu informacji poufnych 
oraz zapoznawaniu się i postępowaniu z nimi. Zawiera ona między innymi czytelnię i salę spotkań na potrzeby zapo
znawania się z informacjami poufnymi oraz podlega zarządzaniu CIU. 

3. Możliwe jest tworzenie zabezpieczonych czytelni poza strefą bezpieczeństwa, w celu umożliwienia zapoznania się 
z informacjami opatrzonymi klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną, oraz 
„innymi informacjami poufnymi”. Wspomnianymi zabezpieczonymi czytelniami zarządzają właściwe służby sekretariatu 
organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd lub CIU, zależnie od przypadku. Pozbawione są one kserokopiarek, 
telefonów, faksów, skanerów lub innego sprzętu technicznego służącego do powielania lub przekazywania dokumentów. 

Artykuł 8 

Rejestracja i przechowywanie informacji poufnych oraz postępowanie z nimi 

1. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną oraz 
„inne informacje poufne” są rejestrowane i przechowywane przez właściwe służby sekretariatów organu parlamentar
nego/ osoby sprawującej urząd lub CIU, w zależności od tego, kto otrzymał rzeczone informacje. 
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2. Do postępowania z informacjami opatrzonymi klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub 
równoważną oraz „innymi informacjami poufnymi” zastosowanie mają następujące warunki: 

a)  dokumenty przekazywane są osobiście kierownikowi sekretariatu, który rejestruje dokumenty i wydaje poświadczenie 
odbioru; 

b) takie dokumenty, w czasie kiedy nikt z nich nie korzysta, przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu, na odpo
wiedzialność sekretariatu; 

c) informacja nie może być w żadnym wypadku zapisana na innym nośniku ani przekazana jakiejkolwiek osobie. Doku
menty takie mogą być powielane przy pomocy należycie zatwierdzonego sprzętu, jak określono w instrukcjach 
bezpieczeństwa; 

d)  dostęp do takich informacji jest ograniczony do informacji wyznaczonych przez autora lub przez instytucję unijną, 
która przekazała informację Parlamentowi Europejskiemu, zgodnie z ustaleniami, o których mowa w art. 4 ust. 2 lub 
art. 5 ust. 3, 4 i 5; 

e)  sekretariat organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd prowadzi rejestr osób, które zapoznały się z informacją, 
oraz dat i czasu tych konsultacji i przekazuje rejestr CIU w chwili złożenia informacji w CIU. 

3. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/ EU SECRET 
lub TRÈS SECRET/ EU TOP SECRET lub równoważną są rejestrowane, wykorzystywane i przechowywane przez CIU w strefie 
bezpieczeństwa, zgodnie z właściwym poziomem klauzuli tajności określonym w instrukcjach bezpieczeństwa. 

4. W przypadku uchybienia zasadom określonym w ust. 1-3 odpowiedzialny urzędnik z sekretariatu organu parla
mentarnego/ osoby sprawującej urząd lub CIU, zależnie od przypadku, informuje o tym sekretarza generalnego, który 
przekazuje sprawę przewodniczącemu, jeżeli jest w nią zaangażowany poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Artykuł 9 

Dostęp do zabezpieczonej infrastruktury 

1. Dostęp do strefy bezpieczeństwa mają wyłącznie następujące osoby: 

a) osoby, które zgodnie z art. 3 ust. od 4 do 7 są upoważnione do zapoznawawania się z informacjami przechowywa
nymi w tej strefie i złożyły odnośny wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1; 

b)  osoby, które zgodnie z art. 4 ust. 1 są upoważnione do tworzenia informacji niejawnych i złożyły odnośny wniosek 
zgodnie z art. 10 ust. 1; 

c)  urzędnicy CIU zatrudnieni w Parlamencie Europejskim; 

d)  urzędnicy Parlamentu Europejskiego odpowiedzialni za zarządzanie wydziałem ds. informacji poufnych; 

e)  urzędnicy Parlamentu Europejskiego odpowiedzialni za bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pożarowe, jeżeli to 
konieczne; 

f)  personel sprzątający, ale wyłącznie w obecności i pod ścisłym nadzorem pracownika CIU. 

2. CIU może odmówić dostępu do strefy bezpieczeństwa każdej osobie nieupoważnionej do wejścia. Wszelkie sprze
ciwy wobec takiej odmowy dostępu przedstawiane są przewodniczącemu w przypadku wniosków o dostęp złożonych 
przez posłów do Parlamentu Europejskiego lub sekretarzowi generalnemu w innych przypadkach. 

3. Sekretarz generalny może zatwierdzić posiedzenie ograniczonej liczby osób w sali posiedzeń położonej w strefie 
bezpieczeństwa. 
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4. Dostęp do zabezpieczonej czytelni mają wyłącznie następujące osoby: 

a) posłowie do Parlamentu Europejskiego, urzędnicy Parlamentu Europejskiego i inni pracownicy Parlamentu Europej
skiego zatrudnieni w grupach politycznych, wyraźnie wskazani do celów zapoznawania się z informacjami poufnymi 
lub tworzenia informacji poufnych; 

b)  urzędnicy Parlamentu Europejskiego odpowiedzialni za zarządzanie wydziałem ds. informacji poufnych, urzędnicy 
sekretariatu organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd, który/ która otrzymał/ otrzymała informacje, oraz 
urzędnicy CIU; 

c) jeżeli to konieczne — urzędnicy Parlamentu Europejskiego odpowiedzialni za bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poża
rowe; 

d) personel sprzątający, ale wyłącznie w obecności i pod ścisłym nadzorem urzędnika sekretariatu organu parlamentar
nego/ osoby sprawującej urząd lub pracownika CIU, zależnie od przypadku. 

5. Właściwy sekretariat organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd lub CIU, zależnie od przypadku, może 
odmówić dostępu do zabezpieczonej czytelni każdej osobie nieupoważnionej. Wszelkie sprzeciwy wobec takiej odmowy 
przedstawiane są przewodniczącemu w przypadku wniosków o dostęp złożonych przez posłów do Parlamentu Europej
skiego lub sekretarzowi generalnemu w innych przypadkach. 

Artykuł 10 

Zapoznawanie się z informacjami poufnymi w zabezpieczonych pomieszczeniach lub tworzenie w nich infor
macji poufnych 

1. Osoba ubiegająca się o dostęp do informacji poufnych lub pragnące stworzyć informację poufną w strefie bezpie
czeństwa podaje uprzednio swoje nazwisko CIU. CIU kontroluje tożsamość takiej osoby oraz sprawdza, czy osoba ta jest 
upoważniona zgodnie z art. 3 ust. 3 — 7, art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 3, 4 i 5, do zapoznawania się z informacjami pouf
nymi lub tworzenia ich. 

2. Osoba pragnąca, zgodnie z art. 3 ust. 3 i 7, zapoznać się z informacjami poufnymi opatrzonymi klauzulą tajności 
na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną oraz „innymi informacjami poufnymi” w zabezpieczonej 
czytelni podaje z wyprzedzeniem swoje nazwisko właściwym służbom sekretariatów organu parlamentarnego/ osoby 
sprawującej urząd lub CIU. 

3. Z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych (np. przy dużej liczbie wniosków złożonych w krótkim czasie) możliwość 
zapoznania się z informacjami poufnymi w zabezpieczonym pomieszczeniu ma każdorazowo tylko jedna osoba, w obec
ności urzędnika sekretariatu organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd lub CIU. 

4. W trakcie zapoznawania się z informacjami zakazane są kontakty zewnętrzne (w tym przy użyciu telefonu lub 
innych urządzeń technicznych), sporządzanie notatek i reprodukowanie czy fotografowanie informacji poufnych. 

5. Przed umożliwieniem danej osobie opuszczenia zabezpieczonego pomieszczenia urzędnik sekretariatu organu 
parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd lub CIU upewnia się, że informacje poufne, do których osoba miała wgląd, 
są nadal na swoim miejscu oraz są w stanie nienaruszonym i kompletnym. 

6. W przypadku uchybienia wspomnianym zasadom urzędnik sekretariatu organu parlamentarnego/ osoby sprawu
jącej urząd lub CIU informuje o tym sekretarza generalnego, który przekazuje sprawę przewodniczącemu w przypadku 
gdy jest w nią zaangażowany poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Artykuł 11 

Minimalne standardy dotyczące zapoznawania się z informacjami poufnymi na posiedzeniu przy drzwiach 
zamkniętych poza zabezpieczonym pomieszczeniem 

1. Z informacjami opatrzonymi klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną oraz 
„innymi informacjami poufnymi” mogą zapoznawać się członkowie komisji parlamentarnych lub innych organów poli
tycznych i administracyjnych Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń przy drzwiach zamkniętych odbywających 
się poza zabezpieczonymi pomieszczeniami. 
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2. W sytuacji określonej w ust. 1 sekretariat organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd odpowiedzialnego/ 
odpowiedzialnej za to posiedzenie dopilnowuje, by następujące warunki zostały spełnione: 

a)  wstęp do sali posiedzenia jest dozwolony jedynie uczestnikom wskazanym przez przewodniczącego właściwej komisji 
lub organu; 

b)  wszystkie dokumenty zostały ponumerowane, rozdane na początku posiedzenia i ponownie zebrane w momencie 
jego zakończenia oraz aby nie sporządzano notatek z tych dokumentów ani nie wykonywano ich fotokopii czy 
zdjęć; 

c)  protokół posiedzenia nie zawiera żadnych odniesień do treści dyskusji nad rozpatrywaną informacją. W protokole 
może znaleźć się jedynie odnośna decyzja, o ile została podjęta; 

d)  informacje poufne przekazywane odbiorcom w Parlamencie Europejskim ustnie podlegały równorzędnym poziomom 
ochrony jak informacje w formie pisemnej; 

e)  żaden dodatkowy zapas dokumentów nie jest przechowywany w salach posiedzeń; 

f)  na początku posiedzenia uczestnikom i tłumaczom ustnym rozdaje się wyłącznie niezbędną ilość kopii dokumentów; 

g)  klauzula tajności/ oznaczenie dokumentów są jasno określane przez przewodniczącego posiedzenia na samym 
początku posiedzenia; 

h)  uczestnicy nie wynoszą dokumentów z sali posiedzeń; 

i) z końcem posiedzenia wszystkie kopie dokumentów są zbierane i przeliczane przez sekretariat organu parlamentar
nego/ osoby sprawującej urząd; i 

j)  do sali posiedzeń, w której następuje zapoznawanie się z rzeczonymi informacjami poufnymi i ich omówienie, nie 
można wnosić żadnych urządzeń komunikacji elektronicznej ani innych urządzeń elektronicznych. 

3. W przypadku gdy zgodnie z wyjątkami określonymi w pkt. 3.2.2. załącznika II do porozumienia ramowego oraz 
w art. 6 ust. 5 porozumienia międzyinstytucjonalnego informacja opatrzona klauzulą tajności na poziomie CONFIDEN
TIEL UE/ EU CONFIDENTIAL lub równoważną jest omawiana na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych, sekretariat 
organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd odpowiedzialnego/ odpowiedzialnej za to posiedzenie dopilnowuje, 
by dodatkowo oprócz spełnienia wymogów przepisów określonych w ust. 2 osoby wyznaczone do uczestnictwa w posie
dzeniu spełniały wymogi art. 3 ust. 4 i 7. 

4. W przypadku przewidzianym w ust. 3 CIU udostępnia sekretariatowi organu parlamentarnego/ osoby sprawującej 
urząd odpowiedzialnego/ odpowiedzialnej za to posiedzenie przy drzwiach zamkniętych wymaganą ilość kopii doku
mentów do omówienia, które po zakończeniu posiedzenia są zwracane CIU. 

Artykuł 12 

Archiwizowanie informacji poufnych 

1. Zapewnia się bezpieczny system archiwizacji w strefie bezpieczeństwa. Za zarządzanie zabezpieczonymi archiwami 
zgodnie ze standardowymi kryteriami archiwizacji odpowiada CIU. 

2. Informacje niejawne złożone ostatecznie w CIU oraz informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie 
RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną złożone w sekretariacie organu parlamentarnego/ osoby sprawującej 
urząd są przenoszone do zabezpieczonego archiwum w strefie bezpieczeństwa w terminie 6 miesięcy po ostatnim wglą
dzie do nich i najpóźniej w terminie 1 roku od dnia ich złożenia. „Inne informacje poufne” są archiwizowane, chyba że 
zostały przekazane CIU przez sekretariat danego organu parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd, zgodnie z ogólnymi 
przepisami dotyczącymi zarządzania dokumentami. 
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3. Zapoznawanie się z informacjami poufnymi znajdującymi się w zabezpieczonych archiwach jest możliwe po speł
nieniu następujących warunków: 

a) wyłącznie osoby określone imiennie, przez funkcję lub przez zajmowane stanowisko w karcie towarzyszącej, wypeł
nionej przy składaniu informacji poufnych, upoważnione są do zapoznawania się z tymi informacjami; 

b)  wniosek o zapoznanie się z informacjami poufnymi jest przedstawiany CIU, który przekazuje dany dokument do 
zabezpieczonej czytelni; i 

c)  stosuje się procedury i warunki odnoszące się do zapoznawania się z informacjami poufnymi, określone w art. 10. 

Artykuł 13 

Obniżenie klasyfikacji, odtajnienie i likwidacja oznaczenia informacji poufnych 

1. Informacje poufne mogą być obniżone, odtajnione lub może zostać zlikwidowane ich oznaczenie wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą autora oraz, gdy istnieje taka potrzeba, w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi stronami. 

2. Decyzję o obniżeniu klasyfikacji lub odtajnieniu potwierdza się na piśmie. Autor jest zobowiązany do informo
wania adresatów informacji o zmianie; a adresaci są z kolei odpowiedzialni za poinformowanie kolejnych adresatów, do 
których przesłali dokument lub dla których wykonali jego kopię, o zmianie. Autor w miarę możliwości określa na doku
mencie niejawnym datę, okres lub wydarzenie, po którym klasyfikacja tego dokumentu może zostać obniżona lub doku
ment ten może zostać odtajniony. W przeciwnym razie autor przeprowadza przynajmniej raz na pięć lat przegląd doku
mentów w celu dokonania oceny, czy nadana klauzula tajności nadal jest konieczna. 

3. Informacje poufne przechowywane w zabezpieczonych archiwach są analizowane w odpowiednim czasie, ale nie 
później niż w 25. rocznicę ich utworzenia, w celu podjęcia decyzji dotyczącej ich odtajnienia, obniżenia ich klasyfikacji 
lub likwidacji ich oznaczenia. Analiza i publikacja takich informacji odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczącego udostępnienia do wglądu publicznego historycz
nych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1). 
Odtajnienia dokonuje autor informacji niejawnej lub służba aktualnie za nią odpowiedzialna, zgodnie z przepisami 
załącznika I część 1 sekcja 10. 

4. Wskutek odtajnienia informacje uprzednio niejawne przechowywane w zabezpieczonych archiwach są przekazy
wane historycznym archiwom Parlamentu Europejskiego w celu ich zachowania i dalszego przetwarzania na mocy 
obowiązujących przepisów. 

5. Wskutek likwidacji oznaczenia uprzednie „inne informacje poufne” zaczynają podlegać przepisom Parlamentu 
Europejskiego dotyczącym zarządzania dokumentami. 

Artykuł 14 

Naruszenie bezpieczeństwa oraz utrata lub zagrożenie bezpieczeństwa informacji poufnych 

1. Naruszenie poufności ogólnie, a niniejszej decyzji w szczególności, skutkuje w przypadku posłów do Parlamentu 
Europejskiego zastosowaniem odnośnych przepisów dotyczących kar, przewidzianych w Regulaminie Parlamentu Euro
pejskiego. 

2. Naruszenie poufności przez członka personelu Parlamentu Europejskiego skutkuje zastosowaniem procedur i kar 
przewidzianych odpowiednio w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europej
skiej, zawartych w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (2) („Regulamin pracowniczy”). 
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3. Przewodniczący ilub sekretarz generalny, zależnie od przypadku, organizują wszelkie niezbędne dochodzenia 
w przypadku naruszenia określonego w instrukcji bezpieczeństwa 6. 

4. Jeżeli informacja poufna została przekazana Parlamentowi Europejskiemu przez inną instytucję unijną lub państwo 
członkowskie, przewodniczący lub sekretarz generalny, zależnie od przypadku, informują daną instytucję unijną lub 
państwo członkowskie o wszelkiej udowodnionej lub podejrzewanej utracie informacji niejawnej lub zagrożeniu jej 
bezpieczeństwa, a także o wynikach dochodzenia i środkach przyjętych w celu niedopuszczenia do ponownego wystą
pienia takiego zdarzenia. 

Artykuł 15 

Dostosowanie niniejszej decyzji oraz przepisy wykonawcze do niej i coroczne sprawozdania ze stosowania 
niniejszej decyzji 

1. Sekretarz generalny wnioskuje o wszelkie niezbędne dostosowania niniejszej decyzji i załączników do niej zawiera
jących postanowienia wykonawcze oraz przekazuje te wnioski Prezydium w celu podjęcia decyzji. 

2. Za wykonanie niniejszej decyzji przez służby Parlamentu Europejskiego odpowiada sekretarz generalny, który 
wydaje zasady postępowania dotyczące kwestii objętych ISMS zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej decyzji. 

3. Sekretarz generalny przedstawia Prezydium roczne sprawozdanie ze stosowania niniejszej decyzji. 

Artykuł 16 

Przepisy przejściowe i końcowe 

1. Informacje niebędące informacjami niejawnymi, będące w posiadaniu CIU lub jakiegokolwiek innego archiwum 
Parlamentu Europejskiego jako poufne i datowane przed dniem 1 kwietnia 2014 r., są uważane do celów niniejszej 
decyzji za „inne informacje poufne”. Autor tych informacji może w każdej chwili zmienić ich stopień poufności. 

2. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 8 ust. 1 niniejszej decyzji, przez okres dwunastu miesięcy od 
dnia 1 kwietnia 2014 r. informacje udostępniane przez Radę na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego i 
opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną są składane do CIU i przez CIU 
rejestrowane oraz przechowywane. Z takimi informacjami można zapoznawać się zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i c) oraz 
art. 5 ust. 4 porozumienia międzyinstytucjonalnego. 

3. Uchyla się decyzję Prezydium z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przepisów regulujących postępowanie z infor
macjami poufnymi w Parlamencie Europejskim. 

Artykuł 17 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
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ZAŁĄCZNIK I 

Część I 

PODSTAWOWE ZASADY I MINIMALNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY INFOR
MACJI POUFNYCH 

1. WPROWADZENIE 

Niniejsze przepisy ustanawiają podstawowe zasady i minimalne normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji 
poufnych, które muszą być przestrzegane lub spełniane przez Parlament Europejski we wszystkich miejscach, w których 
zatrudnia on pracowników, w tym przez wszystkich odbiorców informacji niejawnych i innych informacji poufnych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zagwarantowania wszystkich osobom zainteresowanym, że została ustano
wiona wspólna norma ochrony. Uzupełnieniem tych przepisów są instrukcje bezpieczeństwa zawarte w załączniku II 
i inne przepisy regulujące postępowanie z informacjami poufnymi w komisjach parlamentarnych i innych organach 
parlamentarnych/ przez osoby sprawujące urząd. 

2. PODSTAWOWE ZASADY 

Polityka bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego stanowi integralną część jego całościowej polityki wewnętrznego 
zarządzania i z tego względu jest oparta na zasadach rządzących tą całościową polityką. Zasady te obejmują legalność, 
przejrzystość, odpowiedzialność, oraz pomocniczość i proporcjonalność. 

Legalność oznacza potrzebę pozostawania w ramach prawnych przy wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem 
oraz stosowania się do mających zastosowanie wymogów prawnych. Dodatkowo zakresy odpowiedzialności w sferze 
bezpieczeństwa muszą być oparte na odpowiednich przepisach prawa. Pełne zastosowanie mają tu przepisy regulaminu 
pracowniczego, w szczególności jego art. 17 dotyczący obowiązku powstrzymywania się przez personel od jakiegokol
wiek niedozwolonego ujawniania informacji uzyskanych zgodnie z wykonywanymi zadania oraz tytuł VI określający 
środki dyscyplinarne. Pociąganie do odpowiedzialności za przypadki nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
w ramach obszaru odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego odbywa się zgodnie z Regulaminem oraz jego polityką 
w zakresie środków dyscyplinarnych. 

Przejrzystość oznacza potrzebę zapewnienia jasności wszelkich zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa, zacho
wania równowagi pomiędzy różnymi służbami i dziedzinami (bezpieczeństwo fizyczne w porównaniu z ochroną infor
macji itp.) oraz prowadzenia spójnej i odpowiednio ukierunkowanej polityki mającej na celu edukację w zakresie bezpie
czeństwa. Potrzeba też opracowania zrozumiałych pisemnych wytycznych w celu wdrażania środków bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność oznacza, że w dziedzinie bezpieczeństwa muszą być jasno określone zakresy odpowiedzialności. 
Ponadto wiąże się to z potrzebą regularnego sprawdzania, czy odpowiedzialność ta jest właściwie wypełniana. 

Pomocniczość oznacza, że struktury bezpieczeństwa muszą być organizowane na najniższym możliwym poziomie orga
nizacji i są jak najściślej związane z dyrekcjami generalnymi i służbami Parlamentu Europejskiego. 

Proporcjonalność oznacza, że działania w zakresie bezpieczeństwa muszą być ściśle ograniczone do tego, co jest 
bezwzględnie konieczne oraz że środki ochrony muszą być proporcjonalne do chronionych interesów oraz do faktycz
nych lub potencjalnych zagrożeń tych interesów, tak aby zapewnić tym interesom obronę w sposób zapewniający jak 
najmniejszy poziom utrudnień. 

3. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

Podstawy bezpieczeństwa informacji tworzą: 

a) właściwe systemy komunikacyjno-informacyjne (CIS). Wchodzą one w zakres odpowiedzialności organu bezpieczeń
stwa Parlamentu Europejskiego (określonego w instrukcji bezpieczeństwa 1); 

b)  w ramach Parlamentu Europejskiego, Organ ds. zabezpieczania informacji (określony w instrukcji bezpieczeństwa 1), 
odpowiedzialny za współpracę z właściwym organem bezpieczeństwa w zakresie przekazywania informacji i wska
zówek na temat zagrożeń natury technicznej dla CIS i wskazywania środków przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

c)  ścisła współpraca pomiędzy właściwymi służbami Parlamentu Europejskiego a służbami innych instytucji unijnych 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 
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4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

4.1. Cele 

Podstawowe cele bezpieczeństwa informacji to: 

a) ochrona informacji poufnych przed szpiegostwem, zagrożeniem ich bezpieczeństwa lub nieupoważnionym ujawnie
niem; 

b)  ochrona informacji niejawnych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych przed zagrożeniami dla 
ich poufności, integralności i dostępności; 

c)  ochrona pomieszczeń Parlamentu Europejskiego, w których znajdują się informacje niejawne, przed sabotażem 
i celowym złośliwym uszkodzeniem; 

d)  w przypadku gdyby zastosowane środki ochrony zawiodły, zapewnienie możliwości oceny wyrządzonych szkód, 
ograniczenia konsekwencji, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie naruszenia bezpieczeństwa oraz zastosowania 
wszelkich niezbędnych środków zaradczych. 

4.2. Nadawanie klauzuli tajności 

4.2.1. W przypadkach wymagających zachowania poufności niezbędna jest rozważność i oparcie na doświadczeniu, by 
dokonać oceny, które informacje i materiały wymagają ochrony, oraz ocenić zakres wymaganej ochrony. Najistotniejsze 
jest dostosowanie stopnia ochrony do znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa danej informacji lub materiału, które 
mają zostać objęte ochroną. W celu zapewnienia swobodnego przepływu informacji należy unikać zarówno zawyżania, 
jak i zaniżania klauzuli tajności. 

4.2.2. System nadawania klauzul tajności stanowi instrument zapewniający wdrażanie zasad określonych w niniejszej 
sekcji. Podobny system nadawania klauzul powinien być stosowany w toku planowania i realizacji działań mających na 
celu przeciwdziałanie szpiegostwu, aktom sabotażu, terroryzmowi i innym zagrożeniom, tak aby zapewnić najściślejszą 
ochronę najważniejszym obiektom, w których znajdują się informacje niejawne, oraz najbardziej newralgicznym 
punktom tych obiektów. 

4.2.3. Autor informacji jest wyłącznie odpowiedzialny za nadanie danej informacji klauzuli tajności. 

4.2.4. Poziom klauzuli tajności może być określony wyłącznie na podstawie treści danej informacji. 

4.2.5. W przypadku łączenia kilku elementów różnych informacji całości nadaje się klauzulę tajności odpowiadającą 
co najmniej najwyższej klauzuli nadanej jednemu z elementów informacji. Zbiorowi informacji można jednak nadać 
klauzulę wyższą niż jego poszczególnym częściom. 

4.2.6. Klauzulę tajności nadaje się wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i na niezbędny okres. 

4.3. Cele stosowania środków bezpieczeństwa 

Środki bezpieczeństwa: 

a)  obejmują wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych, nośników zawierających informacje niejawne 
i innych informacji poufnych, a także wszystkie obiekty, w których takie informacje się znajdują, oraz ważne insta
lacje; 

b)  są zaprojektowane w sposób zapewniający identyfikację osób, które z racji umiejscowienia (w kontekście dostępu, 
więzi personalnych lub z innych przyczyn) mogłyby stanowić zagrożenie dla takich informacji lub ważnych instalacji, 
w których znajdują się te informacje, oraz pozwalający na uniemożliwienie tym osobom dostępu lub ich usunięcie; 
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c)  zapobiegają uzyskiwaniu przez osoby nieupoważnione dostępu do takich informacji lub zawierających je instalacji; 

d)  zapewniają udostępnianie takich informacji wyłącznie zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, która stanowi 
podstawę wszystkich aspektów bezpieczeństwa; 

e)  zapewniają integralność (przez. zapobieganie zniekształcaniu treści, dokonywaniu zmian w sposób nieupoważniony 
lub niszczeniu informacji w sposób nieupoważniony) i dostępność (tzn. dla osób, które powinny zapoznać się z infor
macją i zostały do tego upoważnione) informacji poufnych, w szczególności jeżeli są one przechowywane, przetwa
rzane lub przesyłane w postaci elektromagnetycznej. 

5. WSPÓLNE MINIMALNE NORMY 

Parlament Europejski jest zobowiązany do zagwarantowania przestrzegania wspólnych minimalnych norm bezpieczeń
stwa przez wszystkich odbiorców informacji niejawnych, zarówno w ramach instytucji, jak i w zakresie jej właściwości, 
tj. przez wszystkie jego departamenty i kontrahentów, tak aby przekazywaniu tych informacji towarzyszyła pewność, że 
będą one wykorzystywane z zachowaniem takiej samej staranności. Takie minimalne normy obejmują kryteria poświad
czenia bezpieczeństwa mające zastosowanie do urzędników Parlamentu Europejskiego i innych pracowników Parlamentu 
zatrudnionych w grupach politycznych oraz procedury ochrony informacji poufnych. 

Parlament Europejski zezwala na udostępnienie tych informacji stronom trzecim wyłącznie wtedy, gdy zagwarantują 
one, że w toku wykorzystywania tych informacji przestrzegane są przepisy co najmniej ściśle odpowiadające niniejszym 
wspólnym minimalnym normom. 

Takie minimalne normy mają również zastosowanie w przypadkach, gdy Parlament Europejski powierza podmiotom 
prowadzącym działalność przemysłową lub innym zadania wymagające informacji poufnych. 

6. BEZPIECZEŃSTWO URZĘDNIKÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNYCH PRACOWNIKÓW PARLAMENTU 
ZATRUDNIONYCH W GRUPACH POLITYCZNYCH 

6.1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa skierowane do urzędników Parlamentu Europejskiego i innych pracowników 
Parlamentu zatrudnionych w grupach politycznych 

Urzędnicy Parlamentu Europejskiego i inni pracownicy Parlamentu zatrudnieni w grupach politycznych na stanowiskach, 
na których mogą mieć dostęp do informacji niejawnych, otrzymują dokładne instrukcje zarówno w momencie podejmo
wania pracy, jak i później w regularnych odstępach czasu, dotyczące zarówno wymogów bezpieczeństwa, jak i stosowa
nych procedur. Wymagane jest, by osoby te potwierdziły na piśmie, że przeczytały i w pełni rozumieją mające zastoso
wanie przepisy bezpieczeństwa. 

6.2. Obowiązki przełożonych 

Częścią obowiązków przełożonych jest posiadanie wiedzy, którzy z podlegających im pracowników zajmują się informa
cjami niejawnymi lub mają dostęp do zabezpieczonych systemów komunikacyjnych lub informacyjnych oraz odnoto
wywać i zgłaszać wszelkie incydenty oraz stwierdzone słabości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. 

6.3. Status bezpieczeństwa urzędników Parlamentu Europejskiego i innych pracowników Parlamentu zatrudnionych 
w grupach politycznych 

Ustanawia się procedury gwarantujące, że w przypadku uzyskania niekorzystnych informacji na temat urzędnika Parla
mentu Europejskiego lub innego pracownika Parlamentu zatrudnionego w grupie politycznej podejmowane są kroki 
w celu ustalenia, czy osoba ta wykonuje pracę związaną z dostępem do informacji niejawnych lub czy ma ona dostęp 
do zabezpieczonych systemów komunikacyjnych lub informatycznych, oraz że została powiadomiona właściwa służba 
Parlamentu Europejskiego. W przypadku stwierdzenia przez właściwy krajowy organ bezpieczeństwa, że osoba ta 
zagraża bezpieczeństwu, odmawia się jej dostępu do zadań, przy wykonywaniu których może zagrażać bezpieczeństwu, 
lub zostaje ona odsunięta od takich zadań. 

7. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE 

Bezpieczeństwo fizyczne oznacza stosowanie środków ochrony fizycznej i technicznej, aby zapobiec nieuprawnionemu 
dostępowi do informacji niejawnych. 
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7.1. Potrzeba ochrony 

Stopień środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych jest 
proporcjonalny do klauzuli tajności, ilości oraz zagrożenia przechowywanych informacji i materiałów. Wszyscy posia
dacze informacji niejawnych przestrzegają jednolitych praktyk dotyczących klauzuli tajności tych informacji i muszą 
przestrzegać wspólnych norm ochrony dotyczących nadzoru, przekazywania oraz dysponowania informacjami i materia
łami wymagającymi ochrony. 

7.2. Kontrole 

Przed opuszczeniem stref, w których znajdują się informacje poufne, osoby sprawujące nad nimi pieczę są zobowiązane 
do zapewnienia, że informacje są przechowywane w bezpieczny sposób oraz że zostały zamknięte zamki i uaktywnione 
systemy alarmowe. Po godzinach pracy prowadzone są kolejne, niezależne kontrole. 

7.3. Bezpieczeństwo budynków 

Budynki, w których znajdują się informacje poufne lub zabezpieczone systemy i sieci teleinformatyczne, są chronione 
przed możliwością uzyskania do nich nieupoważnionego dostępu. 

Sposób ochrony informacji poufnych, np. przez zastosowanie krat w oknach, zamków, straży przy wejściach, automa
tycznych systemów kontroli dostępu, kontroli bezpieczeństwa i patroli, systemów alarmowych, systemów wykrywania 
wtargnięcia i psów strażniczych, musi być określony na podstawie: 

a)  klauzuli tajności i ilości informacji i materiałów podlegających ochronie oraz usytuowania pomieszczeń, w których są 
przechowywane; 

b)  jakości zabezpieczonych pojemników wykorzystywanych do przechowywania danych informacji i materiałów; oraz 

c)  struktury fizycznej i lokalizacji budynku. 

Sposób ochrony systemów komunikacyjnych i informatycznych zależy od oceny wartości odnośnych zasobów i stopnia 
szkód wynikających z potencjalnego narażenia bezpieczeństwa, od struktury fizycznej i lokalizacji budynku, w którym 
znajdują się te systemy oraz od umiejscowienia systemów w budynku. 

7.4. Plany ochrony na wypadek sytuacji nadzwyczajnych 

Szczegółowe plany zapewniające ochronę informacji niejawnych w przypadku wystąpienia zagrożenia są przygotowy
wane z wyprzedzeniem. 

8. ZASTRZEŻENIA, OZNACZENIA, NANOSZENIE KLAUZUL TAJNOŚCI I ZARZĄDZANIE NIMI 

8.1. Zastrzeżenia 

Nie dopuszcza się stosowania innych klauzul tajności niż określone w art. 2 lit. d) niniejszej decyzji. 

W celu określenia terminu obowiązywania klauzuli tajności (co w przypadku informacji niejawnych oznacza automa
tyczne obniżenie klasyfikacji lub odtajnienie) dopuszczalne jest stosowanie uzgodnionych zastrzeżeń. 
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Zastrzeżeń używa się wyłącznie w połączeniu z klauzulą tajności. 

Zastrzeżenia są szczegółowo uregulowane w instrukcji bezpieczeństwa 2 oraz określone w zasadach postępowania. 

8.2. Oznaczenia 

Oznaczenie jest stosowane w celu zidentyfikowania określonych uprzednio szczególnych instrukcji dotyczących postępo
wania z informacjami poufnymi. Oznaczenie może też wskazywać dziedzinę, do której odnosi się dany dokument, 
szczególny krąg odbiorców, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, lub (w przypadku informacji innych niż niejawne) 
czasu obowiązywania embarga. 

Oznaczenie nie jest klauzulą tajności i nie może być stosowane zamiast niej. 

Oznaczenia są szczegółowo uregulowane w instrukcji bezpieczeństwa 2 oraz określone w zasadach postępowania. 

8.3. Nanoszenie klauzul i zastrzeżeń 

Nanoszenie klauzul, zastrzeżeń i oznaczeń jest dokonywane zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 2 sekcja E oraz 
zgodnie z zasadami postępowania. 

8.4. Zarządzanie klauzulami 

8.4.1 Postanowienia ogólne 

Klauzula niejawności nadawana jest informacjom tylko w razie konieczności. Klauzula musi być wyraźnie i prawidłowo 
naniesiona. Może ona być utrzymywana tylko przez niezbędny okres. 

Wyłącznie autor odpowiada za nadanie klauzuli oraz, następnie, za obniżenie klasyfikacji lub odtajnienie. 

Urzędnicy Parlamentu Europejskiego nadają informacjom klauzule, obniżają klasyfikację lub odtajniają informacje 
zgodnie z instrukcją lub z upoważnienia sekretarza generalnego. 

Szczegółowe procedury postępowania z dokumentami niejawnymi określa się w sposób zapewniający, że są one chro
nione w sposób odpowiedni dla zawartych w nich informacji. 

Liczba osób upoważnionych do tworzenia informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie TRÈS 
SECRET UE/ EU TOP SECRET musi być ograniczona do niezbędnego minimum, a ich nazwiska zapisane w wykazie prowa
dzonym przez CIU. 

8.4.2 Stosowanie klauzuli 

Klauzula danego dokumentu jest określana na podstawie stopnia sensytywności zawartych w nim informacji, zgodnie 
z definicjami zamieszczonymi w art. 2 lit. d). Ważne jest, by klauzule były stosowane prawidłowo i oszczędnie. 

Klauzula pisma lub noty zawierających załączniki ma co najmniej taki poziom jak najwyższa klauzula nadana jednemu 
z załączników do nich. Autor wyraźnie wskazuje poziom, na który powinno się klasyfikować pismo lub notę po oddzie
leniu od załączników. 
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Autor dokumentu, który zamierza nadać mu klauzulę tajności, musi przestrzegać powyższych przepisów i unikać 
zarówno do zawyżania, jak i zaniżania klauzuli. 

Poszczególne strony, ustępy, części, aneksy, dodatki, załączniki lub uzupełnienia do danego dokumentu mogą wymagać 
objęcia ich inną klauzulą tajności; z tego względu wymagane jest ich odpowiednie oznakowanie. Klauzula całego doku
mentu musi odpowiadać klauzuli jego najwyżej zaklasyfikowanej części. 

9. INSPEKCJE 

Okresowe wewnętrzne kontrole uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa informacji niejawnych są przeprowadzane przez 
Dyrekcję Parlamentu Europejskiego ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka, która może zwrócić się o wsparcie ze strony 
organów bezpieczeństwa Rady lub Komisji. 

Organy bezpieczeństwa i właściwe służby instytucji Unii mogą prowadzić, w ramach uzgodnionego procesu zapoczątko
wanego przez którąkolwiek ze stron, wzajemne oceny uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczących ochrony 
informacji niejawnych, wymienianych na mocy odnośnych porozumień międzyinstytucjonalnych. 

10. ODTAJNIENIE I PROCEDURY LIKWIDACJI OZNACZENIA 

10.1. CIU bada informacje poufne zawarte w swoim rejestrze i zwraca się do autora z propozycją udzielenia zgody na 
odtajnienie lub likwidację oznaczenia dokumentu, w każdym wypadku nie później niż w 25 rocznicę jego utworzenia. 
Dokumenty nieodtajnione lub wobec których nie zlikwidowano oznaczenia podczas pierwszego badania są ponownie 
badane okresowo, a przynajmniej co pięć lat. Oprócz dokumentów znajdujących się faktycznie w zabezpieczonych archi
wach w strefie bezpieczeństwa i należycie opatrzonych klauzulą tajności, proces likwidacji oznaczenia może obejmować 
też inne poufne informacje będące w posiadaniu służb Parlamentu lub działu odpowiedzialnego za archiwa historyczne 
Parlamentu. 

10.2 Decyzja dotycząca odtajnienia lub likwidacji oznaczenia dokumentu jest zasadniczo podejmowana wyłącznie 
przez jego autora, lub — wyjątkowo — we współpracy z organem parlamentarnym/ osobą sprawującą urząd, będącym 
w posiadaniu takiej informacji, zanim zawarta w dokumencie informacja zostanie przekazana działowi odpowiedzial
nemu za archiwa historyczne Parlamentu. Informacja poufna może zostać odtajniona lub odznaczona wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą autora. W przypadku „innych informacji poufnych” sekretariat organu parlamentarnego/osoby 
sprawującej urząd, będącym w posiadaniu takiej informacji we współpracy z autorem decyduje o tym, czy oznaczenie 
dokumentu może zostać zlikwidowane. 

10.3. CIU będzie odpowiadał w imieniu autora za poinformowanie adresatów dokumentu o zmianie klauzuli lub ozna
czeniu, a ci są z kolei odpowiedzialni za poinformowanie o zmianie dalszych adresatów, do których przesłali dokument 
lub dla których wykonali jego kopię. 

10.4. Odtajnienie nie wpływa na jakiekolwiek zastrzeżenia lub oznaczenia, które mogą figurować na dokumencie. 

10.5. W przypadku odtajnienia pierwotna klauzula naniesiona u góry i na dole każdej strony zostaje przekreślona. 
Pierwsza (tytułowa) strona dokumentu zostaje opatrzona pieczęcią i odnośnikiem CIU. W przypadku likwidacji ozna
czenia pierwotne oznaczenie naniesione u góry na każdej stronie zostaje przekreślone. 

10.6. Tekst odtajnionego dokumentu lub dokumentu ze zlikwidowanym oznaczeniem zostaje załączony do elektro
nicznej karty lub równoważnego systemu, w którym został on zarejestrowany. 

10.7. W przypadku dokumentów objętych wyjątkiem z powodów dotyczących prywatności i uczciwości osoby 
fizycznej lub interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej oraz w przypadku dokumentów sensytywnych zastoso
wanie ma art. 2 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 354/83. 
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10.8. Oprócz postanowień pkt. 10.1 do 10.7, zastosowanie mają następujące zasady: 

a) w odniesieniu do dokumentów stron trzecich CIU konsultuje się z zainteresowaną stroną trzecią przed przeprowadze
niem odtajnienia lub likwidacji oznaczenia; 

b)  w odniesieniu do wyjątku z powodów dotyczących prywatności i uczciwości osoby fizycznej procedura odtajnienia 
lub likwidacji oznaczenia uwzględni w szczególności zgodę osoby zainteresowanej, lub — o ile ma to zastosowanie 
— niemożność identyfikacji osoby zainteresowanej; 

c) w odniesieniu do wyjątku z powodów dotyczących interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej osoba zainte
resowana może zostać powiadomiona za pomocą publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z terminem 
czterech tygodni od daty tej publikacji na ewentualne uwagi. 

Część 2 

PROCEDURA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

11. PROCEDURA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA POSŁÓW DO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

11.1. Warunkiem uzyskania dostępu do informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie „CONFIDENTIEL UE/ EU 
CONFIDENTIAL” lub równoważnych przez posłów do Parlamentu Europejskiego jest otrzymanie upoważnienia zgodnie 
z procedurą określoną w pkt. 11.3 i 11.4, lub złożenie przez tych posłów, zgodnie z art. 3 ust. 4 niniejszej decyzji, 
uroczystego oświadczenia, że informacje te nie zostaną ujawnione. 

11.2 Warunkiem uzyskania dostępu do informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie SECRET UE/ EU SECRET 
lub TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET lub równoważnych przez posłów do Parlamentu Europejskiego jest otrzymanie 
upoważnienia, zgodnie z procedurą określoną w pkt. 11.3 i 11.14. 

11.3. Upoważnienie udzielne jest wyłącznie posłom do Parlamentu Europejskiego, w stosunku do których właściwe 
organy krajowe państw członkowskich przeprowadziły postępowania sprawdzające, zgodnie z procedurą określoną 
w pkt. 11.9 do 11.14. Przewodniczący odpowiada za udzielanie upoważnienia posłom. 

11.4 Przewodniczący może udzielić upoważnienia na piśmie po otrzymaniu opinii właściwych organów krajowych 
państw członkowskich, wydawanej na podstawie postępowania sprawdzającego zgodnie z procedurą określoną 
w pkt. 11.8 do 11.13. 

11.5. Dyrekcja Parlamentu Europejskiego ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka prowadzi aktualny wykaz wszystkich 
posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy uzyskali upoważnienie, w tym tymczasowe upoważnienie w rozumieniu 
pkt. 11.15. 

11.6. Upoważnienie jest wydawane na okres pięciu lat lub na okres wykonywania obowiązków, w związku z którymi 
zostało przyznane, zależnie od tego, który z nich jest krótszy. Może natomiast zostać przedłużone zgodnie z procedurą 
określoną w pkt. 11.4. 

11.7. Przewodniczący cofa upoważnienie, gdy uzna, że istnieją uzasadnione przesłanki dla takiego cofnięcia. Decyzja 
o cofnięciu upoważnienia jest przekazywana zainteresowanemu posłowi do Parlamentu Europejskiego, który może 
ubiegać się o wysłuchanie przez przewodniczącego zanim cofnięcie upoważnienia wejdzie w życie, oraz właściwemu 
organowi krajowemu. 
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11.8. Postępowanie sprawdzające jest przeprowadzane przy udziale zainteresowanego posła do Parlamentu Europej
skiego na wniosek przewodniczącego. Postępowanie sprawdzające przeprowadza właściwy organ krajowy państwa 
członkowskiego, którego obywatelem jest zainteresowany poseł. 

11.9. Jednym z wymogów postępowania sprawdzającego jest wypełnienie formularza osobowego przez posła do Parla
mentu Europejskiego. 

11.10. Przewodniczący określa w swoim wniosku do właściwego organu krajowego poziom klauzuli tajności niejaw
nych informacji, które mają być udostępnione zainteresowanemu posłowi do Parlamentu Europejskiego, tak aby mógł 
on przeprowadzić postępowanie sprawdzające w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa. 

11.11 Całe postępowanie sprawdzające w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa prowadzone przez właściwy organ 
krajowy, wraz z uzyskanymi wynikami, powinno być zgodne z właściwymi regułami i przepisami obowiązującymi 
w danym państwie członkowskim, włączając te dotyczące odwołań. 

11.12. W przypadku wydania pozytywnej opinii przez właściwy organ krajowy przewodniczący może udzielić 
upoważnienia zainteresowanemu posłowi do Parlamentu Europejskiego. 

11.13. Negatywna opinia właściwych organów krajowych jest przekazywana zainteresowanemu posłowi do Parlamentu 
Europejskiego, który może ubiegać się o wysłuchanie przez przewodniczącego. Przewodniczący, jeśli uzna to za 
konieczne, może zwrócić się do właściwego organu krajowego z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 
W przypadku potwierdzenia negatywnej opinii nie można udzielić upoważnienia. 

11.14. Wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, którym przyznano upoważnienie w rozumieniu pkt. 11.3, 
w chwili przyznania upoważnienia, a następnie w regularnych odstępach czasu, otrzymują wszelkie niezbędne instrukcje 
dotyczące ochrony informacji niejawnych i środków zapewniających taką ochronę. Posłowie ci podpisują oświadczenie 
potwierdzające otrzymanie tych instrukcji. 

11.15. W wyjątkowych okolicznościach przewodniczący może udzielić posłowi do Parlamentu Europejskiego tymcza
sowego upoważnienia na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obowiązującego do czasu zakończenia postępowania 
sprawdzającego określonego w pkt. 11.11, pod warunkiem, że poinformował o takim zamiarze właściwy organ krajowy 
i że organ ten nie zgłosił sprzeciwu w ciągu miesiąca. Przyznane w ten sposób tymczasowe upoważnienia nie dają prawa 
dostępu do informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET lub równoważną. 

12. PROCEDURA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA URZĘDNIKÓW 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNYCH PRACOWNIKÓW PARLAMENTU ZATRUDNIONYCH W GRUPACH 
POLITYCZNYCH 

12.1. Dostęp do informacji niejawnych mogą posiadać wyłącznie urzędnicy Parlamentu Europejskiego i inni pracow
nicy Parlamentu zatrudnieni w grupach politycznych, którzy ze względu na swoje obowiązki oraz z uwagi na wymogi 
służbowe muszą posiadać wiedzę zawartą w takich informacjach. 

12.2. Warunkiem uzyskania dostępu do informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/ EU 
CONFIDENTIAL, SECRET UE/ EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET, lub równoważnych przez zainteresowanych 
urzędników Parlamentu Europejskiego i innych pracowników Parlamentu zatrudnionych w grupach politycznych jest 
otrzymanie upoważnienia zgodnie z procedurą określoną w pkt. 12.3 i 12.4. 

12.3. Upoważnienie może być udzielone wyłącznie osobom, o których mowa w pkt. 12.1 w stosunku do których 
właściwe organy krajowe państw członkowskich (krajowe władze bezpieczeństwa) przeprowadziły postępowania spraw
dzające, zgodnie z procedurą określoną w pkt. 12.9 do 12.14. Sekretarz generalny odpowiada za udzielanie upoważ
nienia urzędnikom Parlamentu Europejskiego i innym pracownikom Parlamentu zatrudnionym w grupach politycznych. 
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12.4 Sekretarz generalny może udzielić pisemnego upoważnienia po otrzymaniu opinii właściwych organów krajo
wych państw członkowskich, wydawanej na podstawie postępowania sprawdzającego zgodnie z pkt 12.8 do 12.13. 

12.5. Dyrekcja Parlamentu Europejskiego ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka prowadzi aktualny wykaz wszystkich 
stanowisk wymagających poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie informacji przekazywanych przez poszczególne 
departamenty Parlamentu Europejskiego, oraz wszystkich osób, które uzyskały upoważnienia, włącznie z upoważnie
niami tymczasowymi w rozumieniu pkt. 12.15. 

12.6. Upoważnienie jest wydawane na okres pięciu lat lub na okres wykonywania obowiązków, w związku z którymi 
zostało przyznane, zależnie od tego, który z nich jest krótszy. Może ono zostać przedłużone zgodnie z procedurą okreś
loną w pkt. 12.4. 

12.7. Sekretarz generalny cofa upoważnienie, gdy uzna, że istnieją uzasadnione przesłanki dla takiego cofnięcia. 
Decyzja o cofnięciu upoważnienia jest przekazywana zainteresowanemu urzędnikowi Parlamentu Europejskiego lub 
innemu pracownikowi Parlamentu zatrudnionemu w grupie politycznej, który może ubiegać się o wysłuchanie przez 
sekretarza generalnego, zanim cofnięcie upoważnienia wejdzie w życie, oraz właściwemu organowi krajowemu. 

12.8. Postępowanie sprawdzające jest przeprowadzane przy udziale zainteresowanego urzędnika Parlamentu Europej
skiego lub innego pracownika Parlamentu zatrudnionego w grupie politycznej, na wniosek sekretarza generalnego. Postę
powanie sprawdzające przeprowadza właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, którego obywatelem jest osoba 
zainteresowana. Jeżeli krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze dopuszczają taką możliwość, właściwe organy krajowe 
mogą przeprowadzać postępowania sprawdzające w odniesieniu do osób niebędących obywatelami ich kraju, którym 
potrzebny jest dostęp do informacji opatrzonej klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL 
SECRET UE/ EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET. 

12.9. Jednym z wymogów postępowania sprawdzającego jest wypełnienie formularza osobowego przez zainteresowa
nego urzędnika Parlamentu Europejskiego lub innego pracownika Parlamentu zatrudnionego w grupie politycznej. 

12.10. Sekretarz generalny określa w swoim wniosku do właściwego organu krajowego poziom klauzuli tajności infor
macji niejawnych, które mają być udostępnione zainteresowanemu urzędnikowi Parlamentu Europejskiego lub innemu 
pracownikowi Parlamentu zatrudnionemu w grupie politycznej, tak aby mógł on przeprowadzić postępowanie spraw
dzające w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa i wydać opinię dotyczącą stopnia upoważnienia ewentualnie przyzna
nego tej osobie. 

12.11. Całe postępowanie sprawdzające w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa prowadzone przez właściwy organ 
krajowy, wraz z uzyskanymi wynikami, powinno być zgodne z właściwymi regułami i przepisami obowiązującymi 
w danym państwie członkowskim, włączając te dotyczące odwołań. 

12.12. W przypadku wydania pozytywnej opinii przez właściwy organ krajowy sekretarz generalny może udzielić 
upoważnienia zainteresowanemu urzędnikowi Parlamentu Europejskiego lub innemu pracownikowi Parlamentu zatrud
nionemu w grupie politycznej. 

12.13. Negatywna opinia właściwych organów krajowych jest przekazywana zainteresowanemu urzędnikowi Parla
mentu Europejskiego lub innemu pracownikowi Parlamentu zatrudnionemu w grupie politycznej, który może ubiegać 
się o wysłuchanie przez sekretarza generalnego. Sekretarz generalny, jeśli uzna to za konieczne, może zwrócić się do 
właściwych organów krajowych z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. W przypadku potwierdzenia nega
tywnej opinii nie można udzielić upoważnienia. 

12.14. Wszyscy urzędnicy Parlamentu Europejskiego i inni pracownicy Parlamentu zatrudnieni w grupach politycz
nych, którym przyznano upoważnienie w rozumieniu pkt. 12.4 i 12.5, w chwili przyznania upoważnienia, a następnie 
w regularnych odstępach czasu, otrzymują wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące ochrony informacji niejawnych 
i środków zapewniających taką ochronę. Tacy urzędnicy i pracownicy podpisują oświadczenie potwierdzające otrzy
manie tych instrukcji i zobowiązują się do ich przestrzegania. 
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12.15. W wyjątkowych okolicznościach sekretarz generalny może udzielić urzędnikowi Parlamentu Europejskiemu lub 
innemu pracownikowi Parlamentu zatrudnionemu w grupie politycznej tymczasowego upoważnienia na okres nieprze
kraczający sześciu miesięcy, obowiązującego do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego określonego 
w pkt. 12,11, pod warunkiem że poinformował o takim zamiarze właściwy organ krajowy i że organ ten nie zgłosiła 
sprzeciwu w ciągu miesiąca. Przyznane w ten sposób tymczasowe upoważnienia nie dają prawa dostępu do informacji 
opatrzonych klauzulą tajności na poziomie TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET lub równoważnej.  
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ZAŁĄCZNIK II 

WPROWADZENIE 

Niniejsze przepisy określają instrukcje bezpieczeństwa regulujące i zapewniające bezpieczne przetwarzanie informacji 
poufnych i zarządzanie nimi przez Parlament Europejski. Te instrukcje bezpieczeństwa wraz z zasadami postępowania 
tworzą system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 
niniejszej decyzji: 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1 

Organizacja bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim w zakresie ochrony informacji poufnych 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 2 

Zarządzanie informacjami poufnymi 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 3 

Przetwarzanie informacji poufnych za pomocą zautomatyzowanych systemów komunikacyjno-informacyjnych 
(CIS) 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 4 

Bezpieczeństwo fizyczne 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 5 

Bezpieczeństwo przemysłowe 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 6 

Naruszenie bezpieczeństwa, utrata lub zagrożenie bezpieczeństwa informacji poufnych 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1 

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI POUFNYCH 

1. Sekretarz generalny odpowiada za kompleksowe i spójne wdrożenie niniejszej decyzji. 

Sekretarz generalny podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zadbać o stosowanie niniejszej decyzji do celów przetwa
rzania lub przechowywania informacji poufnych w budynkach Parlamentu przez posłów do Parlamentu Europejskiego, 
urzędników Parlamentu Europejskiego, pozostałych pracowników Parlamentu pracujących dla grup politycznych oraz 
kontrahentów. 

2. Sekretarz generalny pełni rolę organu bezpieczeństwa (SA). Wykonując tę funkcję, odpowiada za: 

2.1. koordynację wszelkich kwestii bezpieczeństwa związanych z działalnością Parlamentu w zakresie ochrony infor
macji poufnych; 
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2.2. zatwierdzenie utworzenia strefy bezpieczeństwa, zabezpieczonych czytelni oraz bezpiecznego wyposażenia; 

2.3. wdrożenie decyzji zezwalających zgodnie z art. 6 niniejszej decyzji na przekazywanie przez Parlament informacji 
niejawnych stronom trzecim; 

2.4. prowadzenie lub zlecanie dochodzenia w sprawie wszelkich wycieków informacji, do których prima facie doszło 
w Parlamencie, we współpracy z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, jeżeli dotyczy to posła do Parlamentu 
Europejskiego; 

2.5. utrzymywanie ścisłego kontaktu z organami bezpieczeństwa pozostałych instytucji unijnych oraz z krajowymi 
organami bezpieczeństwa w państwach członkowskich w celu zapewnienia optymalnej koordynacji polityki bezpieczeń
stwa w zakresie informacji poufnych; 

2.6. dokonywanie nieustannego przeglądu polityki i procedur bezpieczeństwa Parlamentu oraz wydawanie odpowied
nich zaleceń w jego wyniku; 

2.7. zdawanie sprawozdań krajowemu organowi bezpieczeństwa (NSA), który wykonał procedurę postępowania spraw
dzającego zgodnie z załącznikiem I część 2 pkt 11.3, w przypadkach obejmujących jakiekolwiek niekorzystneh infor
macje, które mogą wpłynąć na ten organ. 

3. Jeżeli sprawa dotyczy posła do Parlamentu Europejskiego, sekretarz generalny wykonuje swoje obowiązki w ścisłej 
współpracy z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 

4. Wykonując swoje obowiązki określone w pkt 2 i 3, sekretarz generalny otrzymuje wsparcie ze strony zastępcy 
sekretarza generalnego, Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka, Dyrekcji ds. Technologii Informacyjnych (DIT) oraz 
Działu ds. Informacji Niejawnych (CIU). 

4.1. Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka odpowiada za środki bezpieczeństwa osobistego oraz w szczegól
ności za procedurę poświadczenia bezpieczeństwa, określoną w załączniku 1 część 2. Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa 
i Oceny Ryzyka powinnarównież: 

a)  stanowić punkt kontaktowy dla organów bezpieczeństwa pozostałych instytucji unijnych oraz dla krajowych organów 
bezpieczeństwa w sprawach związanych z procedurami poświadczenia bezpieczeństwa dotyczących posłów do Parla
mentu Europejskiego, urzędników Parlamentu Europejskiego i pozostałych pracowników Parlamentu pracujących dla 
grup politycznych; 

b)  udzielać niezbędnych informacji ogólnych na temat bezpieczeństwa, dotyczących obowiązków ochrony informacji 
niejawnych oraz skutków zaniechania tego obowiązku; 

c) monitorować funkcjonowanie strefy bezpieczeństwa i zabezpieczonych czytelni w budynkach Parlamentu, w odpo
wiednich przypadkach we współpracy ze służbami bezpieczeństwa pozostałych instytucji unijnych i krajowych 
organów bezpieczeństwa; 

d)  kontrolować we współpracy z organami bezpieczeństwa pozostałych instytucji unijnych i państw członkowskich 
procedury zarządzania informacjami niejawnymi i ich przechowywania, strefę bezpieczeństwa oraz zabezpieczone 
czytelnie w budynkach Parlamentu, w których przetwarzane są informacje niejawne; 

e)  przedstawiać sekretarzowi generalnemu odpowiednie zasady postępowania. 
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4.2. DIT odpowiada za bezpieczne systemy informatyczne, w których Parlament Europejski przetwarza informacje 
poufne. 

4.3. CIU odpowiada za: 

a)  rozpoznanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa w celu skutecznej ochrony informacji poufnych, w ścisłej współpracy 
z Dyrekcją ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka, DIT oraz organami bezpieczeństwa pozostałych instytucji unijnych; 

b) identyfikację wszystkich aspektów zarządzania informacjami poufnymi i ich przechowywania w Parlamencie, określo
nych w zasadach postępowania; 

c)  funkcjonowanie strefy bezpieczeństwa; 

d)  zarządzanie informacjami poufnymi lub zapoznawanie się z nimi w strefie bezpieczeństwa lub w zabezpieczonej 
czytelni CIU zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3 niniejszej decyzji; 

e)  zarządzanie rejestrem CIU; 

f)  zgłaszanie organowi bezpieczeństwa wszelkich dowiedzionych lub podejrzewanych naruszeń zasad bezpieczeństwa, 
utraty lub zagrożenia bezpieczeństwa informacji poufnych złożonych w CIU oraz przechowywanych w strefie bezpie
czeństwa lub w zabezpieczonej czytelni CIU. 

5. Pełniąc rolę organu bezpieczeństwa, sekretarz generalny wyznacza ponadto następujące organy: 

a)  organ ds. akredytacji bezpieczeństwa (SAA); 

b)  operacyjny organ ds. zabezpieczania informacji (IAOA); 

c)  organ ds. dystrybucji produktów kryptograficznych (CDA); 

d)  organ ds. TEMPEST (TA); 

e)  organ ds. zabezpieczania informacji (IAA). 

Wykonywanie powyższych funkcji nie wymaga odrębnych jednostek organizacyjnych. Są one objęte oddzielnymi manda
tami. Funkcje te oraz towarzyszące im obowiązki mogą być jednak połączone lub zintegrowane w tej samej jednostce 
organizacyjnej lub też podzielone na różne jednostki organizacyjne pod warunkiem, że nie prowadzi to do konfliktów 
interesów i powielania zadań. 

6. SAA doradza we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa związanych z akredytacją każdego systemu i każdej sieci 
technologii informacyjnej w Parlamencie przez: 

6.1. dopilnowywanie, by CIS był zgodny z odnośnymi strategiami oraz wytycznymi w dziedzinie bezpieczeństwa, 
wydawanie poświadczenia dopuszczenia CIS do przetwarzania informacji niejawnych objętych określoną klauzulą 
tajności w jego środowisku operacyjnym oraz określanie warunków akredytacji i kryteriów, które muszą być spełnione, 
by konieczne było ponowne zatwierdzenie; 

6.2. opracowanie procedury akredytacji bezpieczeństwa zgodnie z odnośnymi strategiami, która wyraźnie określi 
warunki zatwierdzenia CIS pod nadzorem SAA; 
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6.3. opracowanie strategii akredytacji bezpieczeństwa określającej stopień szczegółowości procedury akredytacji, który 
jest proporcjonalny do wymaganego poziomu zabezpieczenia; 

6.4. analizowanie i zatwierdzanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem, w tym oświadczeń o zarządzaniu ryzy
kiem i o ryzyku szczątkowym, dokumentacji związanej z weryfikacją zapewnienia bezpieczeństwa oraz procedur 
bezpiecznej eksploatacji systemu, jak również zapewnianie zgodności tej dokumentacji ze strategiami i przepisami Parla
mentu w zakresie bezpieczeństwa; 

6.5. sprawdzanie wdrażania środków bezpieczeństwa w odniesieniu do CIS przez dokonywanie lub inicjowanie ocen, 
inspekcji lub przeglądów bezpieczeństwa czy też wspieranie takich działań; 

6.6. określanie wymogów bezpieczeństwa (np. stopnie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego) w przypadku stano
wisk o szczególnie wrażliwym charakterze w odniesieniu do CIS; 

6.7. zatwierdzanie lub w odpowiednich przypadkach uczestniczenie we wspólnym zatwierdzaniu międzysystemowego 
połączenia danego CIS z innymi CIS; 

6.8. zatwierdzanie standardów bezpieczeństwa wyposażenia technicznego przeznaczonego do bezpiecznego przetwa
rzania informacji niejawnych oraz ich ochrony; 

6.9. dopilnowanie, by produkty kryptograficzne stosowane w Parlamencie znalazły się na wykazie produktów zatwier
dzonych przez UE; oraz 

6.10. konsultowanie się z dostawcą systemu, podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przedstawicielami 
użytkowników w związku z zarządzaniem ryzykiem dla bezpieczeństwa, w szczególności ryzykiem szczątkowym, jak 
również z warunkami i okolicznościami poświadczenia zatwierdzenia. 

7. operacyjny organ ds. zabezpieczania informacji (IAOA) odpowiada za: 

7.1. opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa zgodnie ze strategiami oraz wytycznymi w dziedzinie bezpieczeństwa, 
w tym zwłaszcza oświadczenia o ryzyku szczątkowym, procedur bezpiecznej eksploatacji systemu i planu kryptograficz
nego w ramach procedury akredytacji CIS; 

7.2. uczestnictwo w wyborze i testowaniu technicznych środków bezpieczeństwa, urządzeń i oprogramowania dla 
poszczególnych systemów w celu nadzorowania ich wdrażania oraz w celu dopilnowania, by były one w bezpieczny 
sposób instalowane, konfigurowane i konserwowane zgodnie z odpowiednią dokumentacją bezpieczeństwa; 

7.3. monitorowanie wdrażania i stosowania procedur bezpiecznej eksploatacji systemu oraz — w stosownych przypad
kach — przekazywanie obowiązków związanych z bezpieczeństwem operacyjnym właścicielowi systemu, czyli CIU; 

7.4. zarządzanie produktami kryptograficznymi i ich wykorzystywanie, zapewnianie nadzoru nad obiektami kryptogra
ficznymi i kontrolowanymi oraz, jeżeli jest to wymagane, zapewnienie wytwarzania zmiennych kryptograficznych; 

7.5. przeprowadzanie przeglądów i testów analizy bezpieczeństwa, w szczególności w celu sporządzenia odpowiednich 
sprawozdań o ryzyku, zgodnie z wymogami SAA; 

7.6. zapewnienie szkoleń na temat zabezpieczania informacji w odniesieniu do poszczególnych CIS; 

7.7. wdrażanie i stosowanie środków bezpieczeństwa w odniesieniu do poszczególnych CIS. 
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8. Do zadań organu ds. dystrybucji produktów kryptograficznych (CDA) należą: 

8.1. zarządzanie materiałami kryptograficznymi UE i odpowiedzialność za nie; 

8.2. dopilnowanie w ścisłej współpracy z SAA, by wprowadzono odpowiednie procedury oraz aby istniały plany doty
czące bezpiecznego postępowania z wszystkimi materiałami kryptograficznymi UE oraz odpowiedzialności za nie, ich 
przechowywania i dystrybucji; oraz 

8.3. zapewnianie przekazywania materiałów kryptograficznych UE między osobami lub służbami korzystającymi z tych 
materiałów. 

9. Organ ds. TEMPEST (TA) odpowiada za zapewnienie zgodności CIS ze strategiami TEMPEST oraz zasadami postępo
wania. Zatwierdza on środki zaradcze TEMPEST dla instalacji i produktów, które służą ochronie informacji niejawnych 
do określonego poziomu klauzuli tajności w jego środowisku operacyjnym. 

10. Organ ds. zabezpieczania informacji (IAA) odpowiada za wszystkie aspekty zarządzania informacjami poufnymi 
i postępowania z nimi w Parlamencie, a w szczególności za: 

10.1 opracowanie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zabezpieczania informacji oraz bezpieczeństwa własnego, 
a także monitorowanie ich skuteczności i stosowności; 

10.2. zabezpieczanie informacji technicznych związanych z produktami kryptograficznymi i zarządzanie tymi informa
cjami; 

10.3. dopilnowanie, by środki zabezpieczania informacji wybrane do ochrony informacji niejawnych były zgodne 
z odpowiednimi strategiami dotyczącymi kryteriów ich przydatności i wyboru; 

10.4. dopilnowanie, by wybór produktów kryptograficznych następował zgodnie ze strategiami dotyczącymi kryteriów 
ich przydatności i wyboru; 

10.5. konsultowanie się z dostawcą systemu, podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przedstawicielami 
użytkowników w związku z bezpieczeństwem zabezpieczania informacji; 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 2 

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI POUFNYMI 

A. WPROWADZENIE 

1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa określa przepisy dotyczące zarządzania przez Parlament informacjami pouf
nymi. 

2. Tworząc informacje poufne, autor ocenia stopień poufności oraz podejmuje decyzję w oparciu o zasady określone 
w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, które dotyczą nadawania klauzuli tajności lub oznaczania takich informacji. 

B. NADAWANIE EUCI KLAUZULI TAJNOŚCI 

3. Decyzja o utajnieniu dokumentu zapada przed jego sporządzeniem. W tym celu opatrzenie informacji klauzulą 
EUCI wymaga wcześniejszej oceny stopnia jej poufności oraz decyzji autora, że nieupoważnione ujawnienie takich infor
macji mogłoby spowodować pewne szkody dla interesów Unii Europejskiej lub co najmniej jednego z jej państw człon
kowskich lub też osób fizycznych. 
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4. Po podjęciu decyzji o utajnieniu informacji należy dokonać drugiej wcześniejszej oceny w celu określenia stosownej 
klauzuli tajności. Klauzula tajności dokumentu jest określana na podstawie stopnia sensytywności zawartych w nim 
informacji. 

5. Wyłącznie autor informacji odpowiada za nadanie jej klauzuli tajności. Urzędnicy Parlamentu nadają informacjom 
klauzule zgodnie z instrukcjami lub z upoważnienia sekretarza generalnego. 

6. Z możliwości nadawania klauzul należy korzystać prawidłowo i oszczędnie. Autor dokumentu, który zamierza 
nadać mu klauzulę tajności, stara się uniknąć zarówno zawyżania, jak i zaniżania klauzuli. 

7. Klauzula tajności przypisana danej informacji określa poziom ochrony przyznany jej w obszarze bezpieczeństwa 
osobowego, fizycznego, proceduralnego oraz zabezpieczenia informacji. 

8. Informację, w przypadku której uzasadnione jest nadanie klauzuli tajności, należy oznaczać i przetwarzać jako taką 
niezależnie od jej formy fizycznej. Jej niejawny charakter należy wyraźnie zakomunikować odbiorcom albo przez ozna
czenie klauzuli tajności (jeżeli informacja jest przekazywana w formie pisemnej, niezależnie od tego, czy na papierze, 
czy w CIS), albo w drodze komunikatu (jeżeli jest przekazywana ustnie, np. w trakcie rozmowy lub posiedzenia przy 
drzwiach zamkniętych). Materiał niejawny należy oznaczyć fizycznie, aby umożliwić łatwą identyfikację jego klauzuli 
tajności. 

9. EUCI w formie elektronicznej można utworzyć jedynie w akredytowanym CIS. Same informacje niejawne, a także 
nazwa pliku i urządzenie do przechowywania (jeżeli zewnętrzne, takie jak CD-ROM lub pamięć USB) powinny być 
opatrzone odpowiednią klauzulą tajności. 

10. Informacjom należy nadawać klauzulę tajności, gdy tylko nadana zostanie im forma. Na przykład osobiste notatki, 
robocze wersje lub wiadomości elektroniczne zawierające informacje, w przypadku których uzasadnione jest nadanie 
klauzuli tajności, należy od początku oznaczać jako EUCI oraz tworzyć i przetwarzać je zgodnie z niniejszą decyzją oraz 
odnośnymi zasadami postępowania pod względem fizycznym i technicznym. Z takich informacji może następnie 
powstać oficjalny dokument, który z kolei zostanie odpowiednio oznaczony i przetworzony. Być może podczas sporzą
dzania oficjalny dokument trzeba poddać ponownej ocenie i nadać mu wyższą lub niższą klauzulę tajności w miarę jego 
opracowywania. 

11. Autor może podjąć decyzję o nadaniu standardowej klauzuli tajności kategoriom informacji, które regularnie 
wytwarza. Musi jednak dopilnować, aby podczas tej czynności systematycznie nie zawyżać ani nie zaniżać klauzul 
tajności poszczególnych informacji. 

12. EUCI jest zawsze opatrzona oznaczeniem klauzuli tajności odpowiadającym poziomowi jej klauzuli tajności. 

B.1. Klauzule tajności 

13. EUCI otrzymują jedną z następujących klauzul tajności: 

—  „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. d) niniejszej decyzji, jeżeli zagrożenie 
bezpieczeństwa informacji mogłoby: 

a)  bezpośrednio zagrażać wewnętrznej stabilności Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

b) spowodować wyjątkowo poważną szkodę w stosunkach z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodo
wymi, 

c)  bezpośrednio prowadzić do znacznych strat w ludziach, 
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d)  spowodować wyjątkowo poważną szkodę w bezpieczeństwie lub skuteczności operacyjnej personelu państw 
członkowskich lub innych stron uczestniczących, lub utrzymaniu skuteczności niezwykle istotnych działań 
organów bezpieczeństwa lub wywiadu, lub 

e)  spowodować dotkliwe długoterminowe straty w gospodarce Unii lub państw członkowskich; 

—  „SECRET UE/EU SECRET”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. d) niniejszej decyzji, jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa 
informacji mogłoby: 

a)  doprowadzić do poważnych napięć międzynarodowych, 

b)  wyrządzić poważną szkodę w stosunkach z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, 

c) bezpośrednio zagrażać życiu lub poważnie zaszkodzić w utrzymywaniu porządku publicznego lub bezpieczeń
stwa osobistego lub swobód, 

d)  zaszkodzić istotnym negocjacjom politycznym bądź handlowym, powodując znaczne problemy operacyjne dla 
Unii lub państw członkowskich, 

e)  spowodować poważną szkodę w bezpieczeństwie operacyjnym państw członkowskich lub skuteczności niezwykle 
istotnych działań organów bezpieczeństwa lub wywiadu, 

f)  spowodować poważne straty materialne w interesach finansowych, monetarnych, gospodarczych i handlowych 
Unii lub państw członkowskich, 

g)  poważnie osłabić zdolność finansową najważniejszych organizacji lub podmiotów, lub 

h) poważnie utrudniać rozwój lub realizację działań Unii mających istotne skutki gospodarcze, handlowe lub finan
sowe; 

—  „CONFIDENTIEL UE/EU”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. d) niniejszej decyzji, jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa 
informacji mogłoby: 

a)  poważnie zaszkodzić stosunkom dyplomatycznym, np. w przypadkach, w których spowodowałoby to oficjalny 
protest lub inne sankcje, 

b)  narazić na szwank osobiste bezpieczeństwo lub swobody, 

c)  poważnie zagrażać wynikowi negocjacji handlowych lub politycznych, powodując problemy operacyjne dla Unii 
lub państw członkowskich, 

d)  spowodować szkodę w bezpieczeństwie operacyjnym jednego lub kilku z państw członkowskich lub skuteczności 
działań organów bezpieczeństwa lub wywiadu, 

e)  poważnie osłabić zdolność finansową najważniejszych organizacji lub podmiotów, 

f)  utrudniać prowadzenie dochodzeń lub ułatwiać popełnianie przestępstw lub działalność terrorystyczną, 

g)  działać zasadniczo na niekorzyść finansowych, monetarnych, gospodarczych i handlowych interesów Unii lub 
państw członkowskich, lub 

h) poważnie utrudniać rozwój lub realizację działań Unii mających istotne skutki gospodarcze, handlowe lub finan
sowe; 
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— „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. d) niniejszej decyzji, jeżeli zagrożenie bezpie
czeństwa informacji mogłoby: 

a)  niekorzystnie wpłynąć na ogólne interesy Unii, 

b)  niekorzystnie wpłynąć na stosunki dyplomatyczne, 

c)  spowodować bardzo trudną sytuację pojedynczych osób lub spółek, 

d)  niekorzystnie wpłynąć na negocjacje handlowe lub polityczne Unii lub państw członkowskich, 

e)  utrudnić skuteczne zachowanie bezpieczeństwa w Unii lub w państwach członkowskich, 

f)  utrudniać skuteczny rozwój lub realizację polityki Unii, 

g)  osłabić właściwe zarządzanie Unii i jej działaniami, 

h)  naruszać zobowiązania Parlamentu dotyczące utrzymania poufności informacji dostarczanych przez strony 
trzecie, 

i)  naruszać ograniczenia ustawowe dotyczące ujawniania informacji, 

j)  spowodować straty finansowe lub ułatwiać osiąganie nienależnego zysku bądź korzyści przez osoby lub spółki, 
lub 

k)  utrudniać prowadzenie dochodzeń lub ułatwiać popełnianie przestępstw. 

B.2. Nadawanie klauzuli tajności zestawieniom, stronom tytułowym i fragmentom 

14. Klauzula pisma lub noty zawierających załączniki ma taki poziom jak najwyższa klauzula nadana jednemu z załącz
ników do nich. Autor wyraźnie wskazuje poziom, na który powinno się klasyfikować pismo lub notę po oddzieleniu od 
załączników. Jeżeli pismo przewodnie lub pismo nie wymaga utajnienia, zawiera następujące sformułowanie: „Po oddzie
leniu od załączników klauzula poufności niniejszej noty/niniejszego pisma zostaje zniesiona.”. 

15. Dokumenty lub pliki zawierające elementy, których częściom nadaje się różne klauzule tajności, są w miarę możli
wości sporządzane w taki sposób, aby części oznaczone różnymi klauzulami można było łatwo zidentyfikować i w razie 
konieczności rozdzielić. Ogólna klauzula tajności dokumentu lub pliku jest co najmniej tak wysoka jak klauzula tajności 
tej części dokumentu, która została oznaczona najwyższą klauzulą tajności. 

16 Poszczególne strony, ustępy, części, aneksy, dodatki, załączniki lub uzupełnienia do danego dokumentu mogą 
wymagać objęcia ich inną klauzulą tajności; z tego względu wymagane jest ich odpowiednie oznakowanie. W celu wska
zania poziomu klauzuli tajności sekcji lub ciągłych fragmentów tekstu krótszych niż jedna strona w dokumentach zawie
rających EUCI można stosować standardowe skróty. 

17. W przypadku zebrania informacji pochodzących z różnych źródeł sprawdza się ostateczną wersję dokumentu 
w celu określenia jego ogólnej klauzuli tajności, gdyż może istnieć konieczność nadania mu klauzuli tajności wyższej niż 
klauzule jego poszczególnych części. 

C. INNE INFORMACJE POUFNE 

18. „Inne informacje poufne” oznacza się zgodnie z pkt E niniejszej instrukcji bezpieczeństwa i z zasadami postępo
wania. 

1.4.2014 C 96/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

E6_Decyzja dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim

- 182 - 



D. TWORZENIE INFORMACJI POUFNYCH 

19. Jedynie osoby uprawnione na mocy niniejszej decyzji lub upoważnione przez organ bezpieczeństwa mogą tworzyć 
informacje poufne. 

20. Informacji poufnych nie dodaje się do internetowych lub intranetowych systemów zarządzania dokumentami. 

D.1. Tworzenie EUCI 

21. Aby stworzyć EUCI opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, dana osoba jest uprawniona na mocy niniejszej decyzji lub uprzednio otrzy
mała upoważnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji. 

22. EUCI opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET UE/EU SECRET lub TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET są tworzone jedynie w strefie bezpieczeństwa. 

23. Tworzenie EUCI podlega następującym zasadom: 

a)  każdą stronę wyraźnie oznacza się klauzulą tajności, która ma zastosowanie; 

b)  na każdej stronie widnieje numer strony oraz wskazanie całkowitej liczby stron; 

c)  pierwsza strona dokumentu zawiera numer referencyjny oraz opis przedmiotu dokumentu, które to informacje same 
w sobie nie mają charakteru poufnego, chyba że są załączone jako takie; 

d)  na pierwszej stronie dokumentu podaje się datę; 

e)  pierwsza strona dokumentu opatrzonego klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET 
UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET zawiera wykaz wszystkich aneksów i załączników; 

f)  na każdej stronie dokumentów opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL 
SECRET UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET widnieje liczba kopii, jeżeli mają one zostać udostępnione 
w wielu kopiach. Na pierwszej stronie każdej kopii również widnieje całkowita liczba kopii i stron, oraz 

g)  jeżeli dokument zawiera odniesienie do innych dokumentów zawierających informacje niejawne otrzymane od innych 
instytucji unijnych, lub jeżeli zawiera informacje niejawne wyodrębnione z takich dokumentów, jest opatrzony taką 
samą klauzulą tajności co te dokumenty i nie może bez wcześniejszej pisemnej zgody autora informacji zostać 
udostępniony żadnym innym osobom niż wymienione w liście dystrybucyjnej dotyczącej oryginalnego dokumentu 
lub dokumentów zawierających informacje niejawne. 

24. Autor informacji zachowuje kontrolę nad EUCI, którą stworzył. Jego wcześniejsza pisemna zgoda jest konieczna, 
zanim EUCI zostanie: 

a)  odtajniona lub obniżona zostanie jej klauzula tajności; 

b)  wykorzystana do celów innych niż określone przez autora; 

c)  ujawniona państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej; 

d)  ujawniona jakiejkolwiek osobie, instytucji, państwu lub organizacji międzynarodowej innej niż adresaci pierwotnie 
upoważnieni przez autora do zapoznania się z przedmiotową informacją; 
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e)  ujawniona kontrahentowi lub potencjalnemu kontrahentowi mającemu siedzibę w państwie trzecim; 

f)  skopiowana lub przetłumaczona, jeżeli informacja jest opatrzona klauzulą tajności na poziomie TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET; 

g)  zniszczona. 

D.2. Tworzenie innych informacji poufnych 

25. Pełniąc rolę organu bezpieczeństwa (SA), sekretarz generalny może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na stwo
rzenie „innej informacji poufnej” przez dany podmiot, jednostkę i/lub osobę. 

26. „Inne informacje poufne” są opatrzone jednym z oznaczeń określonych w zasadach postępowania. 

27. Tworzenie „innych informacji poufnych” podlega następującym zasadom: 

a)  oznaczenie zostaje naniesione u góry pierwszej strony dokumentu; 

b)  na każdej stronie widnieje numer strony oraz całkowita liczba stron; 

c)  pierwsza strona dokumentu zawiera numer referencyjny oraz opis przedmiotu dokumentu; 

d)  na pierwszej stronie dokumentu podaje się datę; oraz 

e)  ostatnia strona dokumentu zawiera wykaz wszystkich aneksów i załączników. 

28. Tworzenie „innych informacji poufnych” podlega szczegółowym przepisom i procedurom określonym w zasadach 
postępowania. 

E. ZASTRZEŻENIA I OZNACZENIA 

29. Zastrzeżenia i oznaczenia na dokumentach mają na celu kontrolę przepływu informacji oraz ograniczenie dostępu 
do informacji poufnych w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu. 

30. Przy stosowaniu lub załączaniu zastrzeżeń i/lub oznaczeń należy dopilnować, aby uniknąć pomylenia z klauzulami 
tajności dla EUCI: RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRES SECRET 
UE/EU TOP SECRET. 

31. Zasady postępowania określają szczegółowe przepisy dotyczące stosowania zastrzeżeń i oznaczeń wraz z wykazem 
oznaczeń bezpieczeństwa zatwierdzonych przez Parlament Europejski. 

E.1. Zastrzeżenia 

32. Zastrzeżeń można dokonywać jedynie w połączeniu z klauzulą tajności i nie można ich oddzielnie stosować do 
dokumentów. Zastrzeżenie można zastosować w odniesieniu do EUCI w celu: 

a)  ograniczenia ważności klauzuli tajności (co w przypadku informacji niejawnych oznacza automatyczne obniżenie 
klauzuli tajności lub odtajnienie); 

b)  ograniczenia dystrybucji danego EUCI; 

c)  wprowadzenia szczególnych zasad postępowania w uzupełnieniu do zasad odpowiadających klauzuli tajności. 
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33. Dodatkowe kontrole stosowane w odniesieniu do postępowania z dokumentami zawierającymi EUCI oraz przecho
wywania takich dokumentów stanowią dodatkowe obciążenie dla wszystkich zainteresowanych. Aby ograniczyć do 
minimum wymagany nakład pracy, przy tworzeniu takiego dokumentu należy określić termin lub wydarzenie, po zakoń
czeniu którego klauzula tajności automatycznie wygaśnie, a informacja zawarta w dokumencie zostanie odtajniona lub 
jej klauzula tajności zostanie zniesiona. 

34. Jeżeli dokument dotyczy szczególnego zakresu działalności, a jego dystrybucja musi zostać ograniczona i/lub 
powinna podlegać szczególnym zasadom postępowania, można w tym celu dodać do jego klauzuli tajności stosowne 
oświadczenie, aby umożliwić ustalenie jego docelowych odbiorców. 

E.2. Oznaczenia 

35. Oznaczenia nie stanowią klauzuli tajności. Mają one w zamierzeniu jedynie dostarczać konkretnych instrukcji doty
czących postępowania z dokumentem i nie należy ich stosować do opisywania treści takiego dokumentu. 

36. Oznaczenia można wprowadzać oddzielnie do dokumentów lub w połączeniu z klauzulą tajności. 

37. Oznaczenia stosuje się z reguły do informacji objętych tajemnicą zawodową (o której mowa w art. 339 TFUE 
i art. 17 regulaminu pracowniczego, lub informacji wymagających ochrony Parlamentu ze względów prawnych), jednak 
nie muszą one (lub nie mogą) być utajnione. 

E.3. Stosowanie oznaczeń w CIS 

38. Zasady dotyczące stosowania oznaczeń mają również zastosowanie do akredytowanych CIS. 

39. SAA ustanawia szczegółowe zasady dotyczące stosowania oznaczeń w akredytowanych CIS. 

F. PRZYJMOWANIE INFORMACJI 

40. W Parlamencie jedynie CIU jest upoważniony do przyjmowania od stron trzecich informacji opatrzonych klauzulą 
tajności CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET (lub równo
ważną). 

41. W przypadku informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równo
ważną oraz „innych informacji poufnych”, zarówno CIU, jak i właściwy organ parlamentarny/osoba sprawująca urząd 
mogą być odpowiedzialne za przyjmowanie informacji od stron trzecich, a także za stosowanie zasad określonych 
w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. 

G. REJESTRACJA 

42. Rejestracja oznacza stosowanie procedur rejestrowania etapów cyklu życia informacji poufnych, w tym ich 
rozpowszechniania, zapoznawania się z nimi i ich niszczenia. 

43. Do celów niniejszej instrukcji bezpieczeństwa „dziennik” oznacza rejestr, w którym zapisywana jest w szczegól
ności data i godzina: 

a) wpłynięcia informacji do właściwego sekretariatu organu parlamentarnego/osoby sprawującej urząd lub — w zależ
ności od przypadku — do CIU, oraz ich opuszczenia; 

b)  skorzystania z informacji przez osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa lub przekazania jej informacji; oraz 

c)  zniszczenia informacji. 
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44. W momencie tworzenia dokumentu zawierającego informacje niejawne autor takich informacji ma obowiązek 
zaznaczyć to po raz pierwszy. To oświadczenie zostaje przekazane CIU po stworzeniu dokumentu. 

45. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną mogą zostać zarejestrowane do celów bezpieczeństwa tylko przez CIU. 
Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równoważną oraz „inne infor
macje poufne” otrzymane od stron trzecich są rejestrowane do celów administracyjnych przez służbę odpowiedzialną za 
oficjalne przyjmowanie dokumentów, którą może być CIU lub sekretariat organu parlamentarnego/osoby sprawującej 
urząd. „Inne informacje poufne” wytwarzane w Parlamencie są rejestrowane do celów administracyjnych przez autora. 

46. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET UE/EU SECRET lub 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną są rejestrowane w szczególności, gdy: 

a)  są wytwarzane; 

b)  wpływają do CIU lub opuszczają go oraz 

c)  wpływają do CIS lub opuszczają go. 

47. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równoważną są rejestrowane 
w szczególności, gdy: 

a)  są wytwarzane; 

b)  wpływają do właściwego sekretariatu organu parlamentarnego/osoby sprawującej urząd lub do CIU bądź opuszczają 
je oraz 

c)  wpływają do CIS lub opuszczają go. 

48. Rejestracji informacji poufnych można dokonywać na papierze lub w dziennikach elektronicznych/CIS. 

49. W przypadku informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równo
ważną oraz „innych informacji poufnych” należy zapisać przynajmniej następujące dane: 

a)  datę i godzinę wpłynięcia do właściwego sekretariatu organu parlamentarnego/osoby sprawującej urząd lub do CIU 
bądź datę i godzinę opuszczenia ich, zależnie od przypadku; 

b)  tytuł dokumentu, poziom klauzuli tajności lub oznaczenia, datę wygaśnięcia klauzuli tajności/oznaczenia oraz każdy 
numer referencyjny, jakim opatrzono dokument. 

50. W przypadku informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną należy zapisać przynajmniej następujące dane: 

a)  datę i godzinę wpłynięcia do CIU bądź opuszczenia go; 

b)  tytuł dokumentu, poziom klauzuli tajności lub oznaczenia, każdy numer referencyjny, jakim opatrzono dokument, 
oraz datę wygaśnięcia klauzuli tajności/oznaczenia; 

c)  szczegółowe dane dotyczące wytwórcy; 
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d)  zapis tożsamości osoby (osób), które uzyskały dostęp do dokumentu, oraz daty tego, kiedydana osoba z niego 
skorzystała; 

e)  zapis wykonanych kopii lub tłumaczeń dokumentu; 

f)  datę i godzinę, kiedy kopie lub tłumaczenia dokumentu opuszczają CIU lub są zwracane do niego, oraz szczegółowe 
dane dotyczące miejsca docelowego, do którego je wysłano, i tego, kto je zwrócił; 

g)  datę i godzinę zniszczenia dokumentu oraz informację, kto tego dokonał, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
Parlamentu dotyczącymi niszczenia dokumentów oraz 

h)  odtajnienie lub obniżenie klauzuli tajności dokumentu. 

51. Dzienniki są opatrywane klauzulą tajności lub odpowiednio oznaczane. Dzienniki informacyjne opatrzone klauzulą 
tajnościna poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną są rejestrowane na tym samym poziomie. 

52. Informacje niejawne mogą być rejestrowane: 

a)  w jednym dzienniku lub 

b)  w oddzielnych dziennikach według poziomu klauzuli tajności, statusu z podziałem na informacje przychodzące 
i wychodzące lub według pochodzenia i przeznaczenia informacji. 

53. W przypadku elektronicznej obsługi w ramach CIS, procedury rejestracji mogą być prowadzone z wykorzystaniem 
środków z samego CIS spełniających wymogi równoważne powyższym. Gdy EUCI opuszczają obręb CIS, obowiązuje 
procedura rejestracji określona powyżej. 

54. CIU prowadzi zapis wszystkich informacji niejawnych udostępnianych przez Parlament stronom trzecim oraz 
informacji niejawnych otrzymywanych przez Parlament od stron trzecich. 

55. Po zakończeniu rejestracji informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną CIU sprawdza, czy adresaci posiadają 
ważne zezwolenie bezpieczeństwa. Jeżeli tak jest, CIU informuje adresata. Zapoznanie się z informacjami niejawnymi 
może nastąpić wyłącznie po zarejestrowaniu dokumentu zawierającego te informacje. 

H. UDOSTĘPNIANIE 

56. Autor informacji sporządza pierwotną listę dystrybucyjną dla EUCI, które wytworzył. 

57. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED i inne informacje wytwarzane 
przez Parlament są udostępnianie przez autora wewnątrz Parlamentu, zgodnie z odnośnymi zasadami postępo
wania i zasadą ograniczonego dostępu. W przypadku informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRES SECRET UE/EU TOP SECRET wytworzonych przez Parlament 
w strefie bezpieczeństwa lista dystrybucyjna (i wszelkie dalsze instrukcje dotyczące udostępniania) są przekazywane CIU, 
który jest odpowiedzialny za zarządzanie nią. 

58. EUCI wytworzone przez Parlament mogą być udostępniane stronom trzecim jedynie przez CIU zgodnie z zasadą 
ograniczonego dostępu. 

59. Informacje poufne otrzymywane przez CIU lub organ parlamentarny/ osobę sprawującą urząd, która o nie wnio
skuje, są udostępniane zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od autora informacji. 
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I. POSTĘPOWANIE, PRZECHOWYWANIE I ZAPOZNAWANIE SIĘ 

60. Postępowanie z informacjami poufnymi, przechowywanie ich i zapoznawanie się z nimi odbywa się zgodnie 
z instrukcją bezpieczeństwa 2 i z zasadami postępowania. 

J. KOPIOWANIE/ TŁUMACZENIE PISEMNE/ TŁUMACZENIE USTNE INFORMACJI NIEJAWNYCH 

61. Dokumenty zawierające informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub 
równoważną nie mogą być kopiowane ani tłumaczone bez wcześniejszej pisemnej zgody autora informacji. Dokumenty 
zawierające informacje opatrzone klauzulą na poziomie SECRET UE/EU SECRET lub równoważną bądź opatrzone klauzulą 
na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub równoważną mogą być kopiowane lub tłumaczone na polecenie 
ich posiadacza, o ile autor tego nie zabronił. 

62. Dla celów bezpieczeństwa należy rejestrować każdy dokument zawierający informacje opatrzone klauzulą tajności 
na poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET lub CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub równo
ważną. 

63. Środki bezpieczeństwa stosowane do oryginału dokumentu zawierającego informacje niejawne mają zastosowanie 
do jego kopii i tłumaczeń. 

64. Dokumenty otrzymane z Rady powinny być sporządzone we wszystkich językach urzędowych. 

65. Wytwórca lub posiadacz kopii może zwrócić się o otrzymanie kopii i/lub tłumaczeń dokumentów zawierających 
informacje niejawne. Kopie dokumentów zawierających informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną można tworzyć 
wyłącznie w zabezpieczonym miejscu i na kopiarkach będących częścią akredytowanego CIS. Kopie dokumentów zawie
rających informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równoważną oraz inne 
informacje poufne tworzy się z wykorzystaniem akredytowanego urządzenia powielającego w budynkach Parlamentu. 

66. Wszystkie kopie i tłumaczenia wszelkich dokumentów lub część kopii dokumentów zawierających informacje 
poufne są odpowiednio oznaczane, numerowane i rejestrowane. 

67. Wykonuje się jedynie niezbędną liczbę kopii. Wszystkie kopie są niszczone po upłynięciu okresu konsultacji 
zgodnie z zasadami postępowania. 

68. Wyłącznie tłumacze ustni i pisemni, którzy są urzędnikami Parlamentu, otrzymują dostęp do informacji niejaw
nych. 

69. Tłumacze ustni i pisemni mający dostęp do dokumentów zawierających informacje opatrzone klauzulą tajności na 
poziomie , SECRET UE/EU SECRET lub TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną posiadają odpowiednie poświad
czenie bezpieczeństwa. 

70. Tłumacze ustni i pisemni pracują w strefie bezpieczeństwa nad dokumentami zawierającymi informacje opatrzone 
klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRES SECRET UE/EU TOP 
SECRET lub równoważną. 
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K. OBNIŻENIE, ODTAJNIENIE I LIKWIDACJA OZNACZENIA INFORMACJI POUFNYCH 

K.1. Zasady ogólne 

71. Odtajnia się informacje poufne, obniża się ich klauzulę tajności bądź likwiduje ich oznaczenie wówczas, gdy ich 
ochrona nie jest już konieczna lub nie jest już wymagana na pierwotnym poziomie. 

72. Podjęcie decyzji o obniżeniu klauzuli tajności, odtajnieniu lub likwidacji oznaczenia informacji zawartych w doku
mentach wytworzonych w Parlamencie może również być konieczne w trybie ad hoc, na przykład w odpowiedzi na 
wniosek o przyznanie dostępu złożony przez obywateli bądź inną instytucję UE lub z inicjatywy CIU bądź organu parla
mentarnego/ osoby sprawującej urząd. 

73. W chwili wytwarzania informacji wytwórca EUCI wskazuje, o ile jest to możliwe, czy w danym terminie lub 
w następstwie konkretnych okoliczności klauzula tajności EUCI może zostać obniżona lub zniesiona. Gdy takich wska
zówek nie da się uzyskać, wytwórca, CIU lub organ parlamentarny/ osoba sprawująca urząd posiadający informacje 
dokonują przeglądu poziomu klasyfikacji EUCI przynajmniej raz na pięć lat. We wszystkich przypadkach klauzula 
tajności EUCI może zostać obniżona lub zniesiona jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody wytwórcy. 

74. Jeżeli wytwórcy EUCI nie można ustalić ani zlokalizować w przypadku dokumentów wytworzonych w Parla
mencie, organ bezpieczeństwa dokonuje przeglądu poziomu klasyfikacji danych EUCI na podstawie wniosku organu 
parlamentarnego/ osoby sprawującej urząd posiadających informacje, którzy mogą w związku z tym przeprowadzić 
konsultacje z CIU. 

75. CIU lub organ parlamentarny/ osoba sprawująca urząd posiadające informacje odpowiadają za informowanie adre
sata(adresatów) o obniżeniu lub zniesieniu klauzuli tajności informacji, a adresat(adresaci) odpowiadają ze swej strony za 
informowanie dalszego adresata (dalszych adresatów), którym przesłali dokument bądź jego kopię. 

76. Odtajnienie informacji zawartych w dokumencie, obniżenie lub zniesienie ich klauzuli tajności jest odnotowywane. 

K.2. Odtajnienie 

77. EUCI mogą zostać odtajnione w całości lub w części. Mogą onezostać odtajnione w części, jeżeli uznano, że dalsza 
ochrona nie jest konieczna w odniesieniu do konkretnej części dokumentu zawierającego te informacje, lecz nadal jest 
uzasadniona w przypadku pozostałej części dokumentu. 

78. Jeżeli w wyniku przeglądu EUCI zawartych w dokumencie wytworzonym w Parlamencie podjęto decyzję od odtaj
nieniu ich, należy rozważyć, czy dokument może zostać upubliczniony lub oznaczony jako możliwy do udostępnienia 
(tj. nieupubliczniony). 

79. Gdy EUCI zostają odtajnione, należy zapisać to w dzienniku wraz z następującymi danymi: datą odtajnienia, naz
wiskami osób, które wnioskowały o odtajnienie, i osób, które zezwoliły na nie, numerem referencyjnym odtajnionego 
dokumentu oraz jego ostatecznym przeznaczeniem. 

80. Na odtajnionym dokumencie i na wszystkich jego kopiach przekreśla się poprzednie oznaczenia klauzuli tajności. 
Dokumenty i wszystkie ich kopie muszą być odpowiednio przechowywane. 

81. Po częściowym odtajnieniu informacji niejawnych część, którą odtajniono, jest sporządzana w formie wypisu 
i odpowiednio przechowywana. Właściwe służby rejestrują: 

a)  datę częściowego odtajnienia; 

b)  nazwiska osób, które wnioskowały o odtajnienie i które zezwoliły na nie oraz 

c)  numer referencyjny odtajnionego wypisu. 
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K.3. Obniżenie klauzuli tajności 

82. Po obniżeniu klauzuli tajności informacji niejawnych odpowiedni dokument, który je obejmuje, jest zarejestrowany 
w dziennikach odpowiadających zarówno poprzedniemu jak i nowemu poziomowi klauzuli tajności. Zapisuje się datę 
obniżenia klauzuli tajności oraz nazwisko osoby, która je zatwierdziła. 

83. Dokument zawierający informację o obniżonej klauzuli i wszystkie jego kopie są oznaczane nową klauzulą i odpo
wiednio przechowywane. 

L. NISZCZENIE INFORMACJI POUFNYCH 

84. Informacje poufne (kopia papierowa lub w formie elektronicznej), które nie są już potrzebne, są niszczone lub 
usuwane zgodnie z zasadami postępowania i odpowiednimi przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

85. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub SECRET UE/EU SECRET lub 
równoważną są niszczone przez CIU. Ich zniszczenie odbywa się w obecności osoby posiadającej poświadczenie bezpie
czeństwa odpowiadające co najmniej poziomowi klauzuli niszczonej informacji. 

86. Informacje opatrzone klauzulą na poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną są niszczone jedynie 
po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody autora informacji. 

87. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub 
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną są niszczone i usuwane przez CIU na polecenie autora lub właściwego 
organu. Dzienniki i inne rejestry są odpowiednio aktualizowane. Informacje opatrzone klauzulą na poziomie RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED lub równoważną są niszczone i usuwane przez CIU lub właściwy organ parlamentarny/ osobę spra
wującą urząd. 

88. Urzędnik odpowiedzialny za niszczenie oraz osoba obecna przy niszczeniu podpisują protokół zniszczenia, który 
jest załączany do dokumentacji i archiwizowany w CIU. CIU zachowuje — wraz z formularzami dotyczącymi udostęp
niania — protokoły zniszczenia informacji opatrzonych klauzulą na poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub 
równoważną przez okres przynajmniej dziesięciu lat oraz, w odniesieniu do protokołów zniszczenia informacji opatrzo
nych klauzulą na poziomie SECRET UE/EU SECRET lub równoważną i CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub równo
ważną — przez okres co najmniej pięciu lat. 

89. Dokumenty zawierające informacje niejawne są niszczone w sposób spełniający właściwe normy UE lub normy 
równoważne, aby zapobiec ich odtworzeniu w całości lub w części. 

90. Niszczenie komputerowego nośnika informacji wykorzystanego do przechowywania informacji niejawnych prze
prowadza się zgodnie z właściwymi zasadami postępowania. 

91. Niszczenie informacji niejawnych zapisuje się w odnośnym dzienniku wraz z następującymi danymi: 

a)  datą i godziną zniszczenia; 

b)  nazwiskiem urzędnika odpowiedzialnego za zniszczenie; 

c)  określeniem zniszczonego dokumentu lub jego kopii; 

d)  pierwotną formą fizyczną niszczonych EUCI; 
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e)  sposobem zniszczenia oraz 

f)  miejscem zniszczenia. 

M. ARCHIWIZACJA 

92. Informacje niejawne, w tym nota/pismo przewodnie, załączniki, odcinek potwierdzający złożenie informacji lub 
inne elementy dokumentacji, są przenoszone do zabezpieczonego archiwum w strefie bezpieczeństwa w terminie 
6 miesięcy po ostatnim wglądzie do nich i najpóźniej w terminie 1 roku od dnia ich złożenia. Szczegółowe przepisy 
dotyczące archiwizacji informacji niejawnych zostały określone w zasadach postępowania. 

93. W przypadku „innych informacji poufnych” zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące zarządzania dokumen
tami bez szkody dla innych szczególnych przepisów dotyczących postępowania z tymi informacjami. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 3 

PRZETWARZANIE INFORMACJI POUFNYCH ZA POMOCĄ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH I INFOR
MACYJNYCH (CIS) 

A. ZABEZPIECZANIE INFORMACJI W PRZYPADKU INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE 
INFORMACYJNYM 

1. „Zabezpieczanie informacji” w ramach systemów informacyjnych oznacza pewność, że systemy te będą chronić 
informacje niejawne, które są przez nie przetwarzane, i będą działać zgodnie z przeznaczeniem, w razie potrzeby pod 
kontrolą uprawnionych użytkowników. Skuteczne zabezpieczanie informacji gwarantuje odpowiednie poziomy pouf
ności, integralności, dostępności, niezaprzeczalności i autentyczności. Zabezpieczanie informacji opiera się na procesie 
zarządzania ryzykiem. 

2. „Systemy komunikacyjno-informacyjne” (CIS) do przetwarzania informacji niejawnych oznaczają systemy umożli
wiające przetwarzanie informacji w formie elektronicznej. System informacyjny obejmuje wszystkie zasoby niezbędne 
do jego funkcjonowania, w tym infrastrukturę, organizację, personel oraz zasoby informacyjne. 

3. CIS przetwarzają informacje niejawne zgodnie z zasadą gwarancji bezpieczeństwa informacji. 

4. CIS poddawane są procedurze akredytacji. Celem akredytacji jest upewnienie się, że zastosowano wszystkie odpo
wiednie środki bezpieczeństwa i że osiągnięto wystarczający poziom ochrony informacji niejawnych i CIS zgodnie 
z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. W świadectwie akredytacji określa się najwyższą klauzulę tajności informacji, 
które mogą być przetwarzane w ramach danego CIS, oraz odpowiednie warunki. 

5. Następujące cechy i koncepcje zabezpieczania informacji są niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjo
nowania operacji dokonywanych w ramach CIS: 

a)  autentyczność: gwarancja, że informacje są prawdziwe i że pochodzą z rzetelnych źródeł; 

b) dostępność: cecha polegająca na tym, że informacje są dostępne i gotowe do wykorzystania na wniosek uprawnio
nego podmiotu; 

c)  poufność: cecha polegająca na tym, że informacje nie są ujawniane nieupoważnionym osobom, podmiotom ani do 
celów nieuprawnionego przetwarzania; 
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d)  integralność: cecha polegająca na zachowywaniu dokładności i kompletności informacji i zasobów; 

e)  niezaprzeczalność: możliwość udowodnienia, że działanie lub wydarzenie miało miejsce, aby wykluczyć możliwość 
zaprzeczenia wystąpieniu tego działania lub wydarzenia. 

B. ZASADY ZABEZPIECZANIA INFORMACJI 

6. Przedstawione poniżej przepisy stanowią podstawę bezpieczeństwa wszelkich systemów CIS, w ramach których 
przetwarzane są informacje niejawne. Szczegółowe wymogi dotyczące wdrażania tych przepisów zostały zdefiniowane 
w ramach polityki bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczania informacji oraz w wytycznych dotyczących bezpieczeń
stwa. 

B.1. Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa 

7. Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa stanowi integralną część definiowania, rozwijania, obsługiwania i konser
wacji CIS. Zarządzanie ryzykiem (ocena, zmniejszanie ryzyka, akceptacja i powiadamianie) jest prowadzone jako interak
tywny proces wspólnie przez przedstawicieli właścicieli systemu, organy odpowiedzialne za projekt, organy operacyjne 
oraz organy zatwierdzające bezpieczeństwo, o których mowa w instrukcji bezpieczeństwa 1, w ramach sprawdzonego, 
przejrzystego i zrozumiałego procesu oceny ryzyka. Zakres stosowania CIS oraz ich zasobów jest jasno definiowany na 
początku procesu zarządzania ryzykiem. 

8. Właściwe organy, o których mowa w instrukcji bezpieczeństwa 1, dokonują przeglądu potencjalnych zagrożeń dla 
CIS i posiadają aktualne i dokładne oceny zagrożeń, odzwierciedlające aktualne środowisko operacyjne. Stale uaktualniają 
swoją wiedzę na temat podatności na zagrożenia i dokonują okresowych przeglądów oceny podatności, aby dostosować 
się do zmieniających się technologii informacyjnych (IT). 

9. Celem zmniejszania ryzyka naruszenia zasad bezpieczeństwa jest zastosowanie zestawu środków bezpieczeństwa 
prowadzących do osiągnięcia zadowalającej równowagi między wymaganiami użytkownika, kosztami a szczątkowym 
ryzykiem naruszenia zasad bezpieczeństwa. 

10. Akredytacja CIS obejmuje oficjalne oświadczenie o ryzyku szczątkowym oraz akceptację ryzyka szczątkowego 
przez odpowiedzialny organ. Szczególne wymogi, skala i stopień szczegółowości określone przez odpowiednie SAA do 
celów przyznania akredytacji CIS są proporcjonalne do szacowanego ryzyka z uwzględnieniem wszystkich odpowiednich 
czynników, w tym poziomu klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w danym CIS. 

B.2. Bezpieczeństwo w całym cyklu życia CIS 

11. Zapewnianie bezpieczeństwa jest wymogiem obowiązującym w całym cyklu życia CIS, od ich uruchomienia 
do wycofania z użytkowania. 

12. Dla każdego etapu cyklu życia CIS określana jest rola i interakcja każdego z podmiotów związanych z CIS w odnie
sieniu do jego bezpieczeństwa. 

13. CIS wraz z technicznymi i innymi środkami bezpieczeństwa są podczas procedury akredytacji poddawane testom 
bezpieczeństwa, aby zapewnić osiągnięcie odpowiedniego stopnia zabezpieczenia oraz sprawdzić, czy CIS, wraz z tech
nicznymi i innymi środkami bezpieczeństwa, są prawidłowo wdrożone, zintegrowane i skonfigurowane. 
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14. Oceny bezpieczeństwa, inspekcje i przeglądy przeprowadzane są okresowo w fazie operacyjnej oraz podczas 
konserwacji CIS, jak również przy pojawieniu się nadzwyczajnych okoliczności. 

15. Dokumentacja bezpieczeństwa CIS ewoluuje podczas wszystkich etapów jego cyklu życia na zasadzie integralnej 
części procesu zarządzania zmianami. 

16. Procedury rejestracji stosowane w razie konieczności w ramach CIS sprawdzane są jako element procedury akredy
tacji. 

B.3. Dobre praktyki 

17. IAA rozwija dobre praktyki na rzecz ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w ramach CIS. Wytyczne 
w zakresie dobrych praktyk zawierają techniczne, fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa doty
czące CIS o sprawdzonej skuteczności w zapobieganiu danym zagrożeniom i podatności. 

18. Ochrona informacji niejawnych przetwarzanych w ramach CIS wykorzystuje doświadczenia podmiotów zaangażo
wanych w zabezpieczanie informacji. 

19. Rozpowszechnianie, a następnie wdrażanie dobrych praktyk pomaga w osiągnięciu równoważnego poziomu 
zabezpieczenia CIS eksploatowanych przez Sekretariat Parlamentu, które przetwarzają informacje niejawne. 

B.4. Ochrona w głąb 

20. Aby zmniejszyć ryzyko zagrażające CIS, wdrażany jest pakiet technicznych i innych środków bezpieczeństwa 
o strukturze różnych poziomów ochrony. Poziomy te obejmują: 

a)  powstrzymywanie: środki bezpieczeństwa ukierunkowane na zniechęcenie osób planujących atak na CIS; 

b)  zapobieganie: środki bezpieczeństwa ukierunkowane na udaremnienie lub powstrzymanie ataku na CIS; 

c)  wykrywanie: środki bezpieczeństwa ukierunkowane na ujawnienie ataku na CIS; 

d)  odporność: środki bezpieczeństwa ukierunkowane na ograniczenie skutków ataku, tak by dotknęły one jak 
najmniejszą ilość informacji lub zasobów CIS, oraz na zapobieżenie dalszym szkodom; oraz 

e)  usuwanie skutków: środki bezpieczeństwa ukierunkowane na odzyskanie bezpiecznego statusu CIS. 

Stopień rygorystyczności takich środków bezpieczeństwa ustalany jest na podstawie oceny ryzyka. 

21. Właściwe organy, określone w instrukcji bezpieczeństwa 1, dbają o to, by były w stanie reagować na incydenty, 
które mogą przekraczać granice poszczególnych organizacji, w taki sposób, aby koordynować reakcje i dzielić się infor
macjami o tych incydentach i związanym z nimi ryzyku (zdolności do reagowania na sytuacje nadzwyczajne w ramach 
systemów komputerowych). 

B.5. Zasada minimalistycznych i najmniejszych uprawnień 

22. Aby zapobiec niepotrzebnemu ryzyku, stosowane są wyłącznie funkcje, urządzenia i usługi niezbędne do spełnie
nia wymogów operacyjnych. 

23. Aby ograniczyć szkody wynikające z wypadków, błędów lub nieuprawnionego korzystania z zasobów CIS, użyt
kownicy CIS oraz procesy zautomatyzowane otrzymują wyłącznie taki dostęp i takie przywileje i upoważnienia, jakie są 
im niezbędne do wykonywania ich zadań. 
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B.6. Świadomość zabezpieczania informacji 

24. Świadomość ryzyka i dostępnych środków bezpieczeństwa stanowi pierwszą linię obrony bezpieczeństwa CIS. 
W szczególności wszyscy członkowie personelu związani z CIS na poszczególnych etapach jego cyklu życia, w tym użyt
kownicy, powinni zrozumieć: 

a)  że niedopatrzenia w dziedzinie bezpieczeństwa mogą w sposób znaczący uszkodzić CIS przetwarzające informacje 
niejawne; 

b) potencjalne szkody, jakie mogą ponieść inne podmioty w związku z podłączeniem do systemów lub sieci i współza
leżnością, oraz 

c)  że osobiście ponoszą odpowiedzialność i są rozliczani za bezpieczeństwo CIS zgodnie z pełnionymi przez siebie 
funkcjami w tych systemach i procesach. 

25. Aby zapewnić zrozumienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem, wszyscy członkowie personelu związani 
z CIS, w tym wyższe kierownictwo, posłowie do Parlamentu Europejskiego i użytkownicy CIS, przechodzą obowiązkowe 
szkolenia mające na celu edukację i zdobycie wiedzy w zakresie zabezpieczania informacji. 

B.7. Ocena i zatwierdzanie produktów służących bezpieczeństwu systemów informatycznych 

26. CIS przetwarzające informacje niejawne opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL z technicznymi i innymi środkami bezpieczeństwa lub równoważną są chronione w taki sposób, by bezpieczeństwo 
informacji nie mogło być zagrożone z powodu niezamierzonych emisji elektromagnetycznych („środki bezpieczeństwa 
TEMPEST”). 

27. Jeżeli ochronę informacji niejawnych zapewniają produkty kryptograficzne, produkty takie posiadają certyfikat 
SAA jako należące do produktów kryptograficznych zatwierdzonych na poziomie UE. 

28. Podczas transmisji informacji niejawnych drogą elektroniczną używa się produktów kryptograficznych zatwierdzo
nych na poziomie UE. Niezależnie od tego wymogu w wyjątkowych okolicznościach mogą mieć zastosowanie szcze
gólne procedury lub szczególne konfiguracje techniczne określone w pkt 41-44. 

29. Wymagany stopień zabezpieczenia, jaki zapewniają środki bezpieczeństwa, określony jako poziom zabezpieczenia, 
określa się zgodnie z wynikami procesu zarządzania ryzykiem i zgodnie z odpowiednimi politykami i wytycznymi doty
czącymi bezpieczeństwa. 

30. Poziom zabezpieczenia sprawdzany jest przy użyciu uznanych na szczeblu międzynarodowym lub zatwierdzonych 
na szczeblu krajowym procesów i metod. Obejmują one przede wszystkim ocenę, kontrole i audyt. 

31. SAA zatwierdza wytyczne dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do kwalifikowania i zatwierdzania niekryptograficz
nych produktów służących bezpieczeństwu systemów informatycznych. 

B.8. Transmisja w strefie bezpieczeństwa 

32. Jeżeli transmisja informacji niejawnych odbywa się w obrębie strefy bezpieczeństwa, można stosować niezaszyfro
wane udostępnianie lub szyfrowanie na niższym stopniu w oparciu o wyniki procesu zarządzania ryzykiem i po zatwier
dzeniu przez SAA. 
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B.9. Bezpieczne połączenia międzysystemowe CIS 

33. Połączenia międzysystemowe oznaczają bezpośrednie połączenie co najmniej dwóch systemów IT do celów 
wymiany danych i innych źródeł informacji w sposób jednokierunkowy lub wielokierunkowy. 

34. CIS traktuje każdy system informatyczny przyłączony połączeniem międzysystemowym jako niewiarygodny 
i stosuje środki ochrony, aby kontrolować wymianę informacji niejawnych z innym CIS. 

35. Wszystkie połączenia międzysystemowe CIS z innym systemem informatycznym spełniają następujące podstawowe 
wymogi: 

a)  właściwe organy określają i zatwierdzają wymogi — biznesowe i operacyjne — dla takich połączeń; 

b) dane połączenie międzysystemowe przechodzi procedurę zarządzania ryzykiem i akredytacji oraz wymaga zatwier
dzenia przez właściwe SAA; 

c)  na granicach CIS stosowane są usługi ochrony systemów (PS). 

36. Pomiędzy CIS posiadającym akredytację a siecią niezabezpieczoną lub publiczną brak jest połączeń międzysyste
mowych z wyjątkiem sytuacji, w których w ramach CIS zainstalowano w tym celu zatwierdzone PS między CIS a siecią 
niezabezpieczoną lub publiczną. Środki bezpieczeństwa dotyczące takich połączeń międzysystemowych są poddawane 
przeglądowi przez właściwy organ ds. zabezpieczania informacji i zatwierdzane przez właściwy SAA. 

37. Gdy sieć niezabezpieczona lub publiczna wykorzystywana jest wyłącznie jako nośnik, a dane zostały zaszyfrowane 
przy wykorzystaniu produktu kryptograficznego zatwierdzonego na poziomie UE zgodnie z ust. 27, takiego połączenia 
nie uznaje się za połączenie międzysystemowe. 

38. Niedozwolone jest bezpośrednie lub kaskadowe połączenie międzysystemowe z siecią niezabezpieczoną 
lub publiczną CIS akredytowanego do przetwarzania informacji opatrzonych klauzulą tajności na poziomie TRES 
SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną lub SECRET UE/EU SECRET lub równoważną. 

B.10. Komputerowe nośniki informacji 

39. Komputerowe nośniki informacji są niszczone zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez właściwy organ 
bezpieczeństwa. 

40. Komputerowe nośniki informacji są ponownie wykorzystywane, odtajniane lub obniża się ich klauzulę tajności 
zgodnie z zasadami postępowania. 

B.11. Okoliczności nadzwyczajne 

41. Szczególne procedury opisane poniżej mogą mieć zastosowanie w okolicznościach nadzwyczajnych, na przykład 
w sytuacjach nieuchronnego lub istniejącego kryzysu, konfliktu, wojny lub w wyjątkowych okolicznościach operacyj
nych. 

42. Informacje niejawne można przekazywać z wykorzystaniem produktów kryptograficznych zatwierdzonych dla 
niższego poziomu klauzuli tajności lub w postaci niezaszyfrowanej za zgodą właściwego organu, jeżeli wszelka zwłoka 
spowodowałaby szkody wyraźnie większe od szkód, które mogłoby spowodować ujawnienie materiałów niejawnych, 
oraz jeżeli: 

a)  nadawca i odbiorca nie posiadają wymaganego urządzenia szyfrującego lub też nie posiadają żadnego urządzenia 
szyfrującego oraz 

b)  materiały niejawne nie mogą być dostarczone w wystarczającym czasie w inny sposób. 
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43. Informacje niejawne przekazywane w okolicznościach przedstawionych w pkt 41 nie są opatrzone żadnymi ozna
czeniami ani wskazaniami odróżniającymi je od informacji jawnych lub informacji, które mogą być chronione przy 
pomocy dostępnego urządzenia szyfrującego. Odbiorcy są bezzwłocznie powiadamiani o poziomie klauzuli tajności za 
pomocą innych środków. 

44. W razie zastosowania przepisów ust. 41 lub 42 należy następnie przedłożyć raport właściwemu organowi. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 4 

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE 

A. WPROWADZENIE 

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ustala zasady bezpieczeństwa dotyczące tworzenia bezpiecznego otoczenia dla 
zapewnienia właściwego przetwarzania informacji poufnych w Parlamencie Europejskim. Zasady te, w tym dotyczące 
bezpieczeństwa technicznego, zostaną uzupełnione zasadami postępowania. 

B. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Ryzyko dotyczące informacji niejawnych zarządzane jest jako proces. Proces ten ma na celu określenie znanego 
ryzyka dla bezpieczeństwa, określenie środków bezpieczeństwa na rzecz zmniejszenia tego rodzaju ryzyka do poziomu 
możliwego do zaakceptowania, zgodnie z podstawowymi zasadami i minimalnymi normami określonymi w niniejszej 
instrukcji bezpieczeństwa, oraz zastosowanie tych środków zgodnie z koncepcją ochrony w głąb określonej w instrukcji 
bezpieczeństwa 3. Skuteczność takich środków jest stale oceniana. 

2. Środki bezpieczeństwa służące ochronie informacji niejawnych na wszystkich etapach ich cyklu życia są proporcjo
nalne w szczególności do ich klauzuli tajności, formy, ilości danych informacji lub materiałów, lokalizacji i konstrukcji 
obiektów, w których przechowywane są informacje niejawne, oraz oceny zagrożenia wystąpieniem w tym miejscu 
działań realizowanych w złych zamiarach lub działalności przestępczej, w tym działalności szpiegowskiej, sabotażowej 
lub terrorystycznej. 

3. Plany awaryjne uwzględniają potrzebę ochrony informacji niejawnych podczas sytuacji nadzwyczajnych w celu 
zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do informacji, ich ujawnieniu lub utracie ich integralności lub dostępności. 

4. W planach ciągłości działania zamieszczane są środki zapobiegawcze i naprawcze służące zminimalizowaniu 
skutków poważnych niedopatrzeń lub incydentów związanych z wykorzystywaniem i przechowywaniem informacji 
niejawnych. 

C. ZASADY OGÓLNE 

5. Poziom niejawności lub tajności danej informacji określa poziom ochrony nadany jej w obszarze bezpieczeństwa 
fizycznego. 

6. Informacja wymagająca utajnienia jest oznaczana i wykorzystywana jako taka niezależnie od jej formy fizycznej. Jej 
niejawny charakter należy wyraźnie zakomunikować odbiorcom albo przez oznaczenie klauzuli tajności (jeżeli infor
macja jest przekazywana w formie pisemnej, niezależnie od tego, czy na papierze, czy w CIS), albo w drodze komuni
katu (jeżeli jest przekazywana ustnie, np. w trakcie rozmowy lub prezentacji). Materiał opatrzony klauzulą poufności jest 
fizycznie oznaczony, aby umożliwić łatwą identyfikację jego klauzuli tajności. 

7. Informacje poufne nie są w żadnych okolicznościach dostępne w miejscach publicznych, gdzie może je zauważyć 
ktoś nieupoważniony do zaznajomienia się z nimi, np. w pociągach, samolotach, kawiarniach, barach itp. Nie wolno 
zostawiać ich w hotelowych sejfach lub pokojach. Nie należy zostawiać ich bez nadzoru w miejscach publicznych. 
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D. ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

8. CIU jest odpowiedzialny za fizyczne bezpieczeństwo w postępowaniu z informacjami poufnymi przechowywanymi 
w jego bezpiecznej infrastrukturze. CIU jest również odpowiedzialny za zarządzanie swoją bezpieczną infrastrukturą. 

9. Fizyczne bezpieczeństwo w postępowaniu z informacją opatrzoną klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU 
RESTRICTED lub równoważną, a także z „innymi informacjami poufnymi” należy do obowiązków odpowiedniego organu 
Parlamentu lub osoby pełniącej odnośną funkcję. 

10. Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka zapewnia osobiste bezpieczeństwo oraz poświadczenie bezpieczeń
stwa wymagane do zagwarantowania bezpiecznego postępowania z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim. 

11. DIT udziela porad oraz zapewnia, żeby każdy utworzony lub wykorzystywany CIS był w pełni zgodny z instrukcją 
bezpieczeństwa 3 oraz z odnośnymi zasadami postępowania. 

E. BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA 

12. Można zainstalować bezpieczną infrastrukturę w oparciu o techniczne normy bezpieczeństwa i według poziomu 
poufności nadanego informacjom zgodnie z art. 7. 

13. Bezpieczna infrastruktura jest certyfikowana przez SAA i zatwierdzana przez SA. 

F. ZAPOZNAWANIE SIĘ Z INFORMACJAMI POUFNYMI 

14. Jeżeli informacja opatrzona klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną, a także 
„inne informacje poufne” są przechowywane w CIU i mają być udostępnione poza strefą bezpieczeństwa, CIU przekazuje 
kopię do właściwej upoważnionej służby, która gwarantuje, że zapoznawanie się i postępowanie z taką informacją jest 
zgodne z art. 8 ust. 2 oraz art. 10 niniejszej decyzji, a także z odpowiednimi zasadami postępowania. 

15. Jeżeli informacja opatrzona klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/ EU RESTRICTED lub równoważną, 
a także „inne informacje poufne” są przechowywane w organie/biurze parlamentarnym innym niż CIU, sekretariat tego 
organu/biura parlamentarnego gwarantuje, że zapoznawanie się i postępowanie z taką informacją jest zgodne z art. 7 
ust. 3, art. 8 ust. 1, 2 i 4, art. 9 ust. 3, 4 i 5, art. 10 ust. 2 — 6 oraz art. 11 niniejszej decyzji, a także z odpowiednimi 
zasadami postępowania. 

16. Jeżeli informacja opatrzona klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET lub TRES SECRET UE/EU TOP SECRET lub równoważną ma być udostępniona w strefie bezpieczeństwa, CIU 
gwarantuje, że zapoznawanie się i postępowanie z taką informacją jest zgodne z art. 9 i 10 niniejszej decyzji, a także z 
odpowiednimi zasadami postępowania. 

G. BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE 

17. Środki bezpieczeństwa technicznego należą do obowiązków SAA, który określa konkretne środki bezpieczeństwa 
technicznego, które mają być stosowane w odpowiednich zasadach postępowania. 

18. Zabezpieczone czytelnie, w których można zapoznać się z informacjami niejawnymi opatrzonymi klauzulą 
tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub klauzulą jej równoważną lub z innymi informacjami poufnymi 
spełniają szczególne techniczne środki bezpieczeństwa, określone w zasadach postępowania. 
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19. Strefa bezpieczeństwa zawiera następujące wyposażenie: 

a) pomieszczenie do sprawdzania bezpiecznego dostępu (SAS), zainstalowane zgodnie z technicznymi środkami bezpie
czeństwa, określonymi w zasadach postępowania. Dostęp do tego pomieszczenia jest rejestrowany. SAS spełnia 
wysokie normy w zakresie identyfikacji osób i umożliwia rejestrację wejść, nadzór wideo, a także zapewnia 
bezpieczne miejsce do deponowania przedmiotów osobistych niedozwolonych w bezpiecznych czytelniach (telefony, 
długopisy itp.); 

b) pomieszczenie do komunikacji, służące do przekazywania i otrzymywania informacji niejawnych, w tym zaszyfrowa
nych informacji niejawnych, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 3 i odnośnymi zasadami postępowania; 

c) bezpieczne archiwum, w którym zatwierdzone i certyfikowane pojemniki są używane osobno dla informacji opatrzo
nych klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub SECRET 
EU/EU SECRET lub równoważną. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie TRES SECRET UE/EU TOP SECRET 
lub równoważną są przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu w specjalnym certyfikowanym pojemniku. 
Jedynym dodatkowym wyposażeniem w tym oddzielnym pomieszczeniu jest pomocnicze biurko do obsługi 
archiwum przez CIU; 

d) pomieszczenie do rejestracji, wyposażone w narzędzia niezbędne do zapewnienia rejestracji na papierze lub elektro
nicznie, a zatem wyposażone w niezbędny bezpieczny sprzęt do instalacji odpowiedniego CIS. Jedynie w pomie
szczeniu do rejestracji może znajdować się zatwierdzony i akredytowany sprzęt kopiujący (do robienia kopii w formie 
papierowej lub elektronicznej). Zasady postępowania określają, jaki sprzęt kopiujący jest zatwierdzony i akredyto
wany. Pomieszczenie do rejestracji umożliwia także niezbędne przechowywanie i wykorzystywanie akredytowanego 
wyposażenia koniecznego do oznaczania, kopiowania i rozsyłania informacji niejawnych w formie fizycznej, według 
poziomu niejawności. CIU określa całe akredytowane wyposażenie, które jest następnie akredytowane przez SAA, 
zgodnie z opinią otrzymaną od IAOA. W pomieszczeniu do rejestracji znajduje się także akredytowana niszczarka, 
zatwierdzona dla najwyższego poziomu niejawności, opisana w zasadach postępowania. Tłumaczenie pisemne infor
macji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET EU/EU 
SECRET lub TRES SECRETUE/EU TOP SECRET lub równoważnej jest dokonywane w pomieszczeniu do rejestracji przy 
użyciu odpowiedniego akredytowanego systemu. W pomieszczeniu do rejestracji znajdują się stanowiska pracy dla 
maksymalnie dwóch tłumaczy pisemnych jednocześnie dla tego samego dokumentu. Obecny jest pracownik CIU. 

e)  czytelnia, służąca indywidualnemu zapoznaniu się z informacjami niejawnymi przez należycie uprawnioną osobę. 
Czytelnia jest wystarczająco duża dla dwóch osób, łącznie z pracownikiem CIU obecnym przez cały czas zapozna
wania się z treścią dokumentu. Poziom bezpieczeństwa tego pomieszczenia jest odpowiedni dla zapoznawania się 
z informacjami opatrzonymi klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET EU/EU SECRET 
lub TRES SECRETUE/EU TOP SECRET lub równoważnej. Czytelnia może być wyposażona w urządzenie TEMPEST umożli
wiające w miarę potrzeby zapoznanie się z informacjami drogą elektroniczną, zgodnie z poziomem niejawności 
danych informacji. 

f) sala posiedzeń, mogąca pomieścić do 25 osób w celu omówienia informacji opatrzonych klauzulą tajności CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL oraz SECRET EU/EU SECRET lub równoważną. Sala posiedzeń jest wyposażona 
w niezbędną bezpieczną i certyfikowaną infrastrukturę techniczną do tłumaczenia ustnego na i z maksymalnie dwóch 
języków. Salę posiedzeń można wykorzystywać także na dodatkową czytelnię do indywidualnego zapoznawania się 
z informacjami. W wyjątkowych przypadkach CIU może zezwolić więcej niż jednej upoważnionej osobie na zapo
znanie się z informacjami niejawnymi, o ile poziom upoważnienia i konieczność zaznajomienia się z informacjami są 
takie same dla wszystkich osób w pomieszczeniu. Nie zezwala się więcej niż czterem osobom jednocześnie na zapo
znawanie się z informacjami niejawnymi. Liczba obecnych pracowników CIU jest zwiększona. 

g)  bezpieczne pomieszczenia techniczne zawierające całe wyposażenie techniczne, związane z bezpieczeństwem całej 
strefy bezpieczeństwa, a także bezpieczne serwery IT. 

20. Strefa bezpieczeństwa odpowiada mającym zastosowanie międzynarodowym normom bezpieczeństwa i jest certy
fikowana przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka. Strefa bezpieczeństwa jest wyposażona w następujące 
minimalne techniczne urządzenia bezpieczeństwa: 

a)  alarmowe i monitorujące systemy bezpieczeństwa; 

b)  wyposażenie w środki bezpieczeństwa i systemy ostrzegania (dwukierunkowy system ostrzegania) 
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c)  system CCTV; 

d)  systemy wykrywania włamania; 

e)  kontrola dostępu (łącznie z biometrycznym systemem bezpieczeństwa); 

f)  pojemniki; 

g)  schowki; 

h)  ochrona przed polem elektromagnetycznym. 

21. SAA może dodać niezbędne dodatkowe techniczne środki bezpieczeństwa, działając w ścisłej współpracy z CIU 
i po zatwierdzeniu przez SA. 

22. Infrastruktura ta może być połączona z ogólnymi systemami zarządzania w budynku, w którym znajduje się strefa 
bezpieczeństwa. Jednakże sprzęt związany z bezpieczeństwem przeznaczony do kontroli dostępu i dla CIS jest nieza
leżny od jakiegokolwiek już istniejącego systemu tego rodzaju w Parlamencie Europejskim. 

H. INSPEKCJE STREFY BEZPIECZEŃSTWA 

23. Inspekcji strefy bezpieczeństwa dokonuje regularnie SAA na wniosek CIU. 

24. SAA opracowuje i aktualizuje wykaz elementów, jakie należy sprawdzić podczas inspekcji bezpieczeństwa zgodnie 
z zasadami postępowania. 

I. TRANSPORT INFORMACJI POUFNYCH 

25. Informacje poufne podczas transportu nie mogą być widoczne i nic nie może wskazywać na ich poufny charakter, 
zgodnie z zasadami postępowania. 

26. Jedynie woźni lub pracownicy posiadający zezwolenie o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa mogą transpor
tować informacje niejawne opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET EU/EU 
SECRET lub TRES SECRETUE/EU TOP SECRET lub równoważnej. 

27. Informacje niejawne mogą być wysyłane poza budynek jedynie przy użyciu zewnętrznej skrzynki poczty elektro
nicznej lub przez kuriera na warunkach określonych w zasadach postępowania. 

28. Informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET 
EU/EU SECRET lub TRES SECRE UE/EU TOP SECRET lub równoważnej nie należy nigdy wysyłać pocztą elektroniczną lub 
faksem, nawet jeśli jest do dyspozycji bezpieczny system e-mail lub faks szyfrujący. Informacje niejawne opatrzone klau
zulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub wyższej, a także inne informacje poufne można wysłać 
pocztą elektroniczną przy użyciu akredytowanego systemu szyfrującego. 

J. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI POUFNYCH 

29. Poziom niejawności lub oznaczenia przyznany informacji niejawnej określa poziom ochrony przyznany jej z myślą 
o przechowywaniu.,Przechowuje się ją w infrastrukturze certyfikowanej do tego celu zgodnie z zasadami postępowania. 
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30. Informacje niejawne opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równoważnej, 
a także inne informacje poufne: 

a)  są przechowywane w standardowej stalowej, zamkniętej na klucz szafie, w biurze lub w strefie pracy, gdy nie są 
rzeczywiście wykorzystywane; 

b)  nie są pozostawione bez nadzoru, chyba że prawidłowo zamknięte i przechowywane; 

c) nie są pozostawione na biurku czy stole w sposób umożliwiający osobie nieupoważnionej, np. odwiedzającym, sprzą
taczkom, personelowi konserwującemu itp., zapoznanie się z nimi lub usunięcie ich; 

d)  nie są pokazywane jakimkolwiek osobom nieupoważnionym ani dyskutowane z nimi; 

31. Informacje niejawne opatrzone klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub równoważnej, 
a także inne informacje poufne są przechowywane jedynie w sekretariatach organów/biur parlamentarnych lub w CIU 
zgodnie z zasadami postępowania. 

32. Informacje opatrzone klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET EU/EU SECRET lub 
TRES SECRETUE/EU TOP SECRET lub równoważną: 

a)  są przechowywane w strefie bezpieczeństwa w zabezpieczonym pojemniku lub w zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wyjątkowo — np. gdy CIU jest zamknięty — mogą być przechowywane w zatwierdzonym i certyfikowanym sejfie 
na terenie służb bezpieczeństwa. 

b)  nie są nigdy pozostawione bez nadzoru w strefie bezpieczeństwa bez uprzedniego ich zamknięcia w zatwierdzonym 
sejfie (nawet na bardzo krótko); 

c)  nie są pozostawione na biurku czy stole w sposób umożliwiający osobie nieupoważnionej zapoznanie się z nimi lub 
usunięcie ich, nawet jeśli odpowiedzialny pracownik CIU pozostaje w pomieszczeniu. 

Jeżeli w strefie bezpieczeństwa powstaje elektroniczna forma dokumentu zawierającego informacje niejawne, komputer 
należy zablokować, a ekran uczynić niedostępnym, jeżeli autor lub odpowiedzialny pracownik CIU opuszczają pomie
szczenie (nawet na bardzo krótko). Automatyczny system blokujący po kilku minutach nie jest uważany za środek 
wystarczający. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 5 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE 

A. WPROWADZENIE 

1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa dotyczy jedynie informacji niejawnych. 

2. Określa ona przepisy dotyczące stosowania wspólnych minimalnych norm części 1 załącznika I do niniejszej 
decyzji. 

3. Bezpieczeństwo przemysłowe oznacza stosowanie środków mających zapewnić ochronę informacji niejawnych 
przez wykonawców lub podwykonawców podczas negocjacji poprzedzających zawarcie umów i na wszystkich etapach 
cyklu życia umów niejawnych. Umowy takie nie obejmują dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą 
tajności na poziomie TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 

4. Jako instytucja zamawiająca Parlament Europejski zapewnia, by w przypadku zawierania umów niejawnych 
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub inną spełnione były minimalne normy bezpieczeństwa prze
mysłowego określone w niniejszej decyzji i te, o których mowa w danej umowie. 
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B. ELEMENTY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W UMOWIE NIEJAWNEJ 

B.1. Przewodnik nadawania klauzul (SCG) 

5. Przed zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu lub zawarciem umowy niejawnej, Parlament Europejski jako instytucja 
zamawiająca określa klauzulę tajności wszelkich informacji, które należy dostarczyć oferentom i wykonawcom, jak 
również klauzulę tajności wszelkich informacji, które mają być wytworzone przez wykonawcę. W tym przygotowuje on 
Przewodnik nadawania klauzul (SCG) do stosowania przy wykonywaniu umowy. 

6. Do określania poziomu klauzuli tajności poszczególnych elementów umowy niejawnej zastosowanie mają następu
jące zasady: 

a)  podczas opracowywania SCG Parlament Europejski uwzględnia wszystkie odpowiednie aspekty bezpieczeństwa, 
w tym klauzulę tajności nadaną informacjom, które ich wytwórca przekazał i których wykorzystanie zatwierdził na 
użytek umowy; 

b)  ogólna klauzula tajności umowy nie może być niższa od najwyższej klauzuli tajności któregokolwiek z jej 
elementów. 

B.2. Dokument określający aspekty bezpieczeństwa (SAL) 

7. Związane z umową wymogi bezpieczeństwa są opisane w Dokumencie określającym aspekty bezpieczeństwa (SAL). 
SAL w odpowiednich przypadkach zawiera SCG i stanowi integralną część umowy niejawnej lub niejawnej umowy 
o podwykonawstwo. 

8. SAL zawiera przepisy zobowiązujące wykonawcę lub podwykonawcę do przestrzegania minimalnych norm określo
nych w niniejszej decyzji. Nieprzestrzeganie tych minimalnych norm może stanowić powód do rozwiązania umowy. 

B.3. Instrukcje bezpieczeństwa programu/projektu (PSI) 

9. W zależności od zakresu programów lub projektów obejmujących dostęp do EUCI, ich wykorzystywanie lub prze
chowywanie, organ wyznaczony do zarządzania danym programem lub projektem może sporządzić specjalne instrukcje 
bezpieczeństwa danego programu/projektu (PSI). 

C. ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (FSC) 

10. FSC wydawane jest przez NSA lub jakikolwiek inny właściwy organ bezpieczeństwa państwa członkowskiego 
w celu zaświadczenia zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, że dany podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą lub inną jest w stanie zapewnić w swoich obiektach ochronę EUCI na poziomie CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL lub SECRET UE/EU SECRET lub równoważnym. Dowód wydania FSC przedstawiany jest Parlamen
towi Europejskiemu, jako instytucji zamawiającej, przed dostarczeniem EUCI wykonawcy, podwykonawcy, potencjal
nemu wykonawcy lub potencjalnemu podwykonawcy, lub umożliwieniem im dostępu do EUCI. 

11. FSC: 

a)  ocenia uczciwość podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub inną; 

b) ocenia własność, kontrolę lub możliwość wystąpienia niewłaściwego wpływu, który można uznać za ryzyko naru
szenia zasad bezpieczeństwa; 
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c)  ocenia, czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub inną stworzył w obiekcie system bezpieczeństwa, który 
obejmuje wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony informacji lub materiałów niejawnych 
opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub SECRET UE/EU SECRET zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej decyzji; 

d)  ocenia, czy status bezpieczeństwa osobowego kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników, którzy mają mieć 
dostęp do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub 
SECRET UE/EU SECRET, został ustalony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji; 

e)  ocenia, czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub inną powołał pełnomocnika ds. ochrony, który jest 
odpowiedzialny przed kadrą zarządzającą za egzekwowanie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa w obrębie tego 
podmiotu. 

12. W stosownych przypadkach Parlament Europejski, jako instytucja zamawiająca, powiadamia odpowiednią NSA lub 
jakikolwiek inny właściwy organ bezpieczeństwa o tym, że na etapie poprzedzającym zawarcie umowy lub do wykony
wania umowy wymagane jest FSC. FSC lub Świadectwo Bezpieczeństwa Osobowego (PSC) są wymagane na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy, jeżeli podczas składania ofert mają być dostarczone informacje opatrzone klauzulą 
tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub SECRET UE/EU SECRET. 

13. Instytucja zamawiająca nie zawiera umowy niejawnej z wybranym oferentem, zanim nie otrzyma od NSA lub 
jakiegokolwiek innego właściwego organu bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym zarejestrowany jest ten 
wykonawca lub podwykonawca, potwierdzenia, że wydane zostało, jeśli istnieje taki wymóg, odpowiednie FSC. 

14. Jakikolwiek właściwy organ bezpieczeństwa, który wydał FSC, powiadamia Parlament Europejski, jako instytucję 
zamawiającą, o wszelkich zmianach dotyczących FSC. W przypadku umowy o podwykonawstwo należy stosownie poin
formować właściwy organ bezpieczeństwa. 

15. Cofnięcie FSC przez odpowiednią NSA lub jakikolwiek inny właściwy organ bezpieczeństwa stanowią dla Parla
mentu Europejskiego, jako instytucji zamawiającej, wystarczający powód do rozwiązania umowy niejawnej lub wyklu
czenia oferenta z postępowania. 

D. UMOWY NIEJAWNE I NIEJAWNE UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

16. Jeżeli informacje niejawne przekazywane są potencjalnym oferentom na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, 
ogłoszenie o przetargu zawiera przepis zobowiązujący tych oferentów, którzy nie złożą oferty lub którzy nie zostaną 
wybrani, do zwrotu wszystkich dokumentów niejawnych w określonym terminie. 

17. Po zawarciu umowy niejawnej lub niejawnej umowy o podwykonawstwo Parlament Europejski, jako instytucja 
zamawiająca, powiadamia NSA wykonawcy lub podwykonawcy lub jakikolwiek inny właściwy organ bezpieczeństwa 
o zawartych w tej umowie przepisach bezpieczeństwa. 

18. Po zakończenia takich umów Parlament Europejski, jako instytucja zamawiająca (lub, w odpowiednim przypadku, 
właściwy organ bezpieczeństwa w przypadku umowy o podwykonawstwo) niezwłocznie powiadamia o tym fakcie NSA 
lub jakikolwiek inny właściwy organ bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym zarejestrowany jest wykonawca 
lub podwykonawca. 

19. Z reguły od wykonawcy lub podwykonawcy wymaga się zwrotu do instytucji zamawiającej wszelkich posiadanych 
przez niego informacji niejawnych po zakończeniu obowiązywania umowy niejawnej lub niejawnej umowy o podwyko
nawstwo. 

20. W SAL określa się szczególne przepisy dotyczące niszczenia informacji niejawnych podczas wykonywania umowy 
lub po zakończeniu jej obowiązywania. 
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21. Jeżeli wykonawca lub podwykonawca są upoważnieni do zachowania informacji niejawnych po zakończeniu 
obowiązywania umowy, nadal mają do nich zastosowanie minimalne normy zawarte w niniejszej decyzji i nadal chronią 
oni poufność EUCI. 

22. Warunki, na których wykonawca może zlecić podwykonawstwo, są określone w ogłoszeniu o przetargu oraz 
w umowie. 

23. Przed zleceniem podwykonawstwa jakiejkolwiek części umowy niejawnej wykonawca uzyskuje zgodę Parlamentu 
Europejskiego jako instytucji zamawiającej. Nie można zawrzeć umowy o podwykonawstwo z podmiotami prowadzą
cymi działalność gospodarczą lub inną zarejestrowanymi w państwie trzecim, które nie zawarło z Unią umowy o bezpie
czeństwie informacji. 

24. Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności wszystkich podejmowanych czynności podwykonawczych 
z minimalnymi normami określonymi w niniejszej decyzji i nie dostarcza EUCI podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej 
zgody instytucji zamawiającej. 

25. W odniesieniu do informacji niejawnych wytworzonych lub wykorzystywanych przez wykonawcę lub podwyko
nawcę prawa przysługujące wytwórcy są wykonywane przez instytucję zamawiającą. 

E. WIZYTY ZWIĄZANE Z UMOWAMI NIEJAWNYMI 

26. Jeżeli Parlamentowi Europejskiemu, wykonawcy lub podwykonawcy niezbędny jest w związku z wykonaniem 
umowy niejawnej dostęp do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL lub SECRET UE/EU SECRET w swoich obiektach, organizowane są wizyty wraz z NSA lub jakimkolwiek 
innym właściwym organem bezpieczeństwa. Jednak w kontekście konkretnych projektów NSA mogą uzgodnić proce
durę umożliwiającą bezpośrednie organizowanie wizyt. 

27. Wszystkie osoby odwiedzające posiadają stosowne PSC oraz mają dostęp do informacji niejawnych dotyczących 
umowy Parlamentu Europejskiego zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. 

28. Odwiedzający uzyskują dostęp jedynie do informacji niejawnych związanych z celem wizyty. 

F. PRZEKAZYWANIE I TRANSPORT INFORMACJI NIEJAWNYCH 

29. W przypadku transportu informacji niejawnych drogą elektroniczną zastosowanie mają odnośne przepisy okreś
lone w instrukcji bezpieczeństwa 3. 

30. W przypadku transportu informacji niejawnych zastosowanie mają odnośne przepisy określone w instrukcji 
bezpieczeństwa 4 oraz odpowiednie zasady postępowania. 

31. Podczas transportu materiału niejawnego jako ładunku do określania zabezpieczeń stosuje się następujące zasady: 

a)  bezpieczeństwo zapewnia się na wszystkich etapach przewozu, począwszy od miejsca wyjazdu do ostatecznego 
miejsca przeznaczenia; 

b)  stopień ochrony, którym objęto przesyłkę, określany jest według najwyższej klauzuli tajności materiału zawartego 
w przesyłce; 

c)  firmy dokonujące przewozu uzyskują FSC na stosownym poziomie. W takich przypadkach pracownicy zajmujący się 
przesyłką są odpowiednio sprawdzani zgodnie z załącznikiem I; 
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d)  przed jakimkolwiek transgranicznym przemieszczeniem materiałów opatrzonych klauzulą tajności na poziomie 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub SECRET UE/EU SECRET lub równoważnej nadawca sporządza plan przewozu, 
który jest zatwierdzany przez sekretarza generalnego; 

e)  przejazdy odbywają się w miarę możliwości bezpośrednio między dwoma punktami i kończą się tak szybko, jak 
pozwolą na to okoliczności; 

f)  droga w miarę możliwości przebiega przez terytorium państw członkowskich. 

G. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH WYKONAWCOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W PAŃSTWACH TRZECICH 

32. Informacje niejawne są przekazywane wykonawcom i podwykonawcom znajdującym się w państwach trzecich 
zgodnie ze środkami bezpieczeństwa uzgodnionymi przez Parlament Europejski, jako instytucję zamawiającą, 
z państwem trzecim, w którym zarejestrowany jest wykonawca. 

H. WYKORZYSTYWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH OPATRZONYCH KLAUZULĄ TAJNOŚCI 
NA POZIOMIE RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

33. W porozumieniu, odpowiednio, z NSA państwa członkowskiego, Parlament Europejski, jako instytucja zamawia
jąca, jest upoważniony na podstawie przepisów umownych do przeprowadzania wizyt w obiektach 
wykonawców/podwykonawców, aby sprawdzić, czy wprowadzone zostały odpowiednie środki bezpieczeństwa mające 
zapewnić ochronę EUCI opatrzonych klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED zgodnie z wymogami 
umowy. 

34. W zakresie, jaki jest wymagany na mocy krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, NSA lub jakikolwiek 
inny właściwy organ bezpieczeństwa są powiadamiane przez Parlament Europejski, jako instytucję zamawiającą, 
o umowach lub umowach o podwykonawstwo zawierających informacje niejawne opatrzone klauzulą tajności na 
poziomie RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

35. W przypadku umów zawartych przez Parlament Europejski zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED od wykonawców, podwykonawców ani ich personelu nie wymaga się posiadania FSC ani 
PSC. 

36. Parlament Europejski, jako instytucja zamawiająca, analizuje odpowiedzi na ogłoszenia o przetargu w przypadku 
umów, które wymagają dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED, niezależnie od jakichkolwiek wymogów związanych z FSC lub PSC, które mogą być określone przez 
krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze. 

37. Warunki, na których wykonawca może zlecić podwykonawstwo, są określone w ogłoszeniu o przetargu oraz 
w umowie. 

38. Jeżeli umowa zakłada wykorzystywanie informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności na poziomie 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED w systemach komunikacyjno-informacyjnych stosowanych przez wykonawcę, Parlament 
Europejski, jako instytucja zamawiająca, dopilnowuje, aby w umowie lub umowie o podwykonawstwo określono 
niezbędne wymogi techniczne i administracyjne dotyczące akredytacji systemów komunikacyjno-informacyjnych propor
cjonalnie do ocenianego ryzyka i z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników. Zakres akredytacji tych systemów 
komunikacyjno-informacyjnych jest uzgodniony między instytucją zamawiającą a właściwymi NSA. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 6 

NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA, UTRATA LUB ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POUFNYCH 

1. Naruszenie bezpieczeństwa jest wynikiem działania lub braku działania niezgodnie z niniejszą decyzją, co może 
zaszkodzić informacjom poufnym lub zagrozić ich bezpieczeństwu. 
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2. Zagrożenie bezpieczeństwa informacji poufnych ma miejsce, gdy informacje te w całości lub częściowo dostały się 
w ręce osób nieupoważnionych, tzn. osób, które nie posiadają odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa albo zapo
znanie się z daną informacją nie należy do ich obowiązków służbowych, lub też gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
doszło do takiej sytuacji. 

3. Zagrożenie bezpieczeństwa informacji poufnych może być wynikiem nieostrożności, zaniedbania lub braku 
dyskrecji, a także działalności służb, które biorą Unię za cel, lub organizacji wywrotowych. 

4. W przypadku odkrycia udowodnionego lub przypuszczalnego naruszenia bezpieczeństwa, utraty lub zagrożenia 
bezpieczeństwa związanego z informacjami poufnymi bądź otrzymania o tym wiadomości sekretarz generalny: 

a)  ustala stan faktyczny; 

b)  dokonuje oceny i minimalizuje zaistniałe szkody; 

c)  podejmuje działania zapobiegające powtórzeniu się takiej sytuacji; 

d)  powiadamia właściwe organy strony trzeciej lub państwa członkowskiego, z których pochodzą lub które przekazały 
informacje poufne. 

W przypadku gdy dotyczy to posła do Parlamentu Europejskiego, sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego działa 
wspólnie z przewodniczącym Parlamentu. 

Jeżeli informacja pochodzi od innej instytucji unijnej, sekretarz generalny działa zgodnie z odpowiednimi środkami 
bezpieczeństwa dotyczącymi informacji niejawnych, a także z obowiązującymi ustaleniami określonymi w porozumieniu 
ramowym z Komisją oraz w porozumieniu mi międzyinstytucjonalnym z Radą. 

5. Wszystkie osoby, które mają wykorzystywać informacje poufne, są dogłębnie przeszkolone w zakresie procedur 
bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa związanego z niedyskretnymi rozmowami oraz ich kontaktów z mediami, a w razie 
potrzeby podpisują oświadczenie o nieujawnianiu treści informacji poufnych osobom trzecim, przestrzeganiu obowiązku 
ochrony informacji niejawnych oraz świadomości konsekwencji nieprzestrzegania tych zasad. Dostęp do informacji 
niejawnych przez osobę, która nie została przeszkolona i nie podpisała stosownego oświadczenia, lub wykorzystywanie 
tych informacji przez taką osobę są uważane za naruszenie bezpieczeństwa. 

6. Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego, urzędnik Parlamentu czy inny pracownik Parlamentu pracujący dla grup 
politycznych lub wykonawców niezwłocznie informuje sekretarza generalnego o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, 
utratach lub zagrożeniach bezpieczeństwa informacji poufnych, o których się dowiedział. 

7. Każda osoba odpowiedzialna za zagrożenie bezpieczeństwa informacji poufnych podlega postępowaniu dyscyplinar
nemu zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Postępowanie to nie stanowi uszczerbku dla 
postępowania sądowego, które może zostać wszczęte na mocy obowiązującego prawa. 

8. Bez uszczerbku dla innego postępowania sądowego naruszenia dokonane przez urzędników Parlamentu oraz innych 
pracowników Parlamentu pracujących dla grup politycznych prowadzą do wszczęcia procedur i zastosowania kar okreś
lonych w tytule VI Regulaminie Pracowniczym. 

9. Bez uszczerbku dla innego postępowania sądowego naruszenia dokonane przez posłów do Parlamentu Europej
skiego pociągają za sobą zastosowanie art. 9 ust. 2 oraz art. 152, 153 i 154 Regulaminu Parlamentu.  
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

PROCEDURA UDZIELANIA ZGODY NA SPORZĄDZENIE 

SPRAWOZDAŃ 

Z WŁASNEJ INICJATYWY 
 

DECYZJA KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH 

 

Z DNIA 12 GRUDNIA 2002 r.1 

 

 

 

KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH, 

 

 

uwzględniając art. 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, art. 216 ust. 2 i art. 220 ust. 1 

Regulaminu, 

 

 

POSTANAWIA 

 

 

Artykuł 1 

Przepisy ogólne 

 

Zakres stosowania 

 

1. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do następujących kategorii sprawozdań z własnej 

inicjatywy:  

 

(a) sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, sporządzane na 

podstawie art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej oraz art. 46 Regulaminu; 

 

(b) sprawozdania strategiczne, sporządzane na podstawie strategicznych i priorytetowych 

inicjatyw w kwestiach nieustawodawczych, ujętych w rocznym programie prac Komisji; 
 

(c) sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach nieustawodawczych, niesporządzane 

na podstawie dokumentu innej instytucji lub organu Unii Europejskiej lub sporządzane na 

podstawie dokumentu przekazanego Parlamentowi w celach informacyjnych, bez 

uszczerbku dla art. 2 ust. 3; 
 

(d) roczne sprawozdania z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli wymienione w 

                                                 
1 Decyzja ta została zmieniona decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 26 czerwca 2003 r. i ujednolicona 

dnia 3 maja 2004 r. Następnie została poddana kolejnym zmianom w wyniku decyzji przyjętych na posiedzeniu 

plenarnym w dniu 15 czerwca 2006 r. i 13 listopada 2007 r., decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 14 

lutego 2008 r., 15 grudnia 2011 r., 6 marca 2014 r. i 7 kwietnia 2016 r., zmian technicznych wprowadzonych w 

dniu 15 lipca 2016 r. oraz decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
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załączniku 12;3  

 

(e) sprawozdania z wykonania obowiązku transpozycji ustawodawstwa UE do prawa 

krajowego oraz z wdrażania i stosowania traktatów i innych aktów prawa Unii, 

instrumentów „miękkiego prawa” i umów międzynarodowych, które obowiązują lub są 

stosowane tymczasowo4. 

 

 

Limit 

 

2. Podczas pierwszej połowy kadencji parlamentarnej każda komisja parlamentarna może 

równocześnie opracować do sześciu sprawozdań z własnej inicjatywy. Dla komisji 

posiadających podkomisje limit ten zwiększa się o trzy sprawozdania na podkomisję. Te 

dodatkowe sprawozdania sporządzane są przez podkomisję. 

 

Podczas drugiej połowy kadencji parlamentarnej każda komisja parlamentarna może 

równocześnie opracować do trzech sprawozdań z własnej inicjatywy. Dla komisji 

posiadających podkomisje limit ten zwiększa się o dwa sprawozdania na podkomisję. Te 

dodatkowe sprawozdania sporządzane są przez podkomisję. 

 

Z takich limitów wyłącza się: 

 

 sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych; 

 

 sprawozdania z wykonania; każda komisja może sporządzić takie sprawozdanie 

w dowolnym momencie. 

 

Minimalny okres przed przyjęciem sprawozdania 

 

3. Komisja parlamentarna występująca z wnioskiem o udzielenie zgody nie może przyjąć 

danego sprawozdania przed upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania zgody lub w 

przypadku powiadomienia, przed upływem trzech miesięcy od dnia posiedzenia 

Konferencji Przewodniczących Komisji, na którym powiadomiono o sprawozdaniu. 

 

 

Artykuł 2 

Warunki udzielenia zgody 

 

1. Proponowane sprawozdanie nie może poruszać tematów opartych w przeważającej części 

na analizach i badaniach, które mogłyby być omówione przy pomocy innych form, takich 

jak ekspertyzy. 

                                                 
2 Komisje parlamentarne, które zamierzają sporządzić sprawozdania z rocznej działalności i sprawozdania z 

kontroli na podstawie art. 132 ust. 1 Regulaminu lub zgodnie z innymi przepisami prawnymi (ujętymi w 

załączniku 2), powinny uprzednio poinformować o tym Konferencję Przewodniczących Komisji, podając w 

szczególności odpowiednią podstawę prawną wynikającą z traktatów i z innych przepisów prawnych, w tym 

Regulaminu Parlamentu. Konferencja Przewodniczących Komisji powiadamia następnie o tym Konferencję 

Przewodniczących. Zgody na takie sprawozdania udziela się z urzędu i nie podlegają one limitowi określonemu 

w art. 1 ust. 2. 
3
  W swojej decyzji z dnia 7 kwietnia 2011 r. Konferencja Przewodniczących stwierdziła, że sprawozdania z 

własnej inicjatywy sporządzone na podstawie sprawozdań z rocznej działalności i sprawozdań z kontroli 

wymienionych w załącznikach 1 i 2 do niniejszej decyzji należy uznać za sprawozdania strategiczne w 

rozumieniu art. 52 ust. 5 Regulaminu. 
4  Zobacz załącznik 3 do niniejszej decyzji. 
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2. Proponowane sprawozdanie nie może poruszać tematów, które były już przedmiotem 

sprawozdania przyjętego na posiedzeniu plenarnym w ostatnich dwunastu miesiącach, 

chyba że pojawienie się nowych faktów wyjątkowo to uzasadnia. 

 

3. W odniesieniu do sprawozdań sporządzanych na podstawie dokumentu przekazanego 

Parlamentowi w celach informacyjnych, stosuje się następujące warunki: 

 

 dokument podstawowy musi być oficjalnym dokumentem pochodzącym od instytucji 

lub organu Unii Europejskiej, który 

 

(a) został oficjalnie przekazany Parlamentowi Europejskiemu w celu konsultacji lub 

w celach informacyjnych, lub 

(b) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w ramach 

konsultacji z zainteresowanymi stronami, lub 

(c)  został oficjalnie przedłożony Radzie Europejskiej; 

 

 przekazany dokument musi być sporządzony we wszystkich językach urzędowych 

Unii Europejskiej; oraz 

 

 wniosek o udzielenie zgody musi wpłynąć najpóźniej przed upływem czterech 

miesięcy od przekazania danego dokumentu Parlamentowi Europejskiemu lub od jego 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 

Artykuł 3 

Procedura 

 

Udzielanie zgody z urzędu 

 

1. Po zawiadomieniu Konferencji Przewodniczących Komisji o wniosku, z urzędu udziela się 

zgody na: 

 

 sprawozdania z wykonania;  

 

 sprawozdania z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli, wymienione w 

załączniku 1. 

 

Rola Konferencji Przewodniczących Komisji 

 

2. Należycie uzasadnione wnioski o udzielenie zgody należy składać Konferencji 

Przewodniczących Komisji, która bada, czy zostały spełnione kryteria określone w art. 1 i 2 

oraz czy nie przekroczono limitu sprawozdań określonego w art. 1. Wszystkie takie wnioski 

powinny zawierać informację o rodzaju sprawozdania i jego dokładny tytuł oraz ewentualnie 

odniesienie do dokumentu podstawowego bądź dokumentów podstawowych. 

 

3. Zgoda na sporządzenie sprawozdań strategicznych udzielana jest przez Konferencję 

Przewodniczących Komisji po rozwiązaniu sporów kompetencyjnych. Konferencja 

Przewodniczących może na specjalne żądanie grupy politycznej odwołać taką zgodę w 

terminie czterech tygodni prac parlamentarnych.  

 

4. Konferencja Przewodniczących Komisji przekazuje Konferencji Przewodniczących do 
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zatwierdzenia wnioski o wydanie zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy 

w kwestiach ustawodawczych i nieustawodawczych, które uznano za spełniające powyższe 

kryteria i niewykraczające poza przydzielony limit. Konferencja Przewodniczących Komisji 

powiadamia jednocześnie Konferencję Przewodniczących o sprawozdaniach z rocznej 

działalności i sprawozdaniach z kontroli, wymienionych w załączniku 1 i 2, sprawozdaniach 

z wykonania oraz sprawozdaniach strategicznych, na których sporządzenie wydano zgodę. 

 

Udzielanie zgody przez Konferencję Przewodniczących i rozwiązywanie sporów 

kompetencyjnych 

 

5. Konferencja Przewodniczących podejmuje decyzję co do wniosków o udzielenie zgody na 

sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych i 

nieustawodawczych w terminie czterech tygodni prac parlamentarnych od przekazania 

wniosku przez Konferencję Przewodniczących Komisji, chyba że Konferencja 

Przewodniczących postanowi z wyjątkowych powodów o przedłużeniu tego terminu. 

 

6. Jeżeli uprawnienia komisji do sporządzenia sprawozdania zostaną zakwestionowane, 

Konferencja Przewodniczących podejmie decyzję w terminie sześciu tygodni prac 

parlamentarnych na podstawie zalecenia Konferencji Przewodniczących Komisji lub, w 

przypadku jego braku, na podstawie zalecenia przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji. W przypadku niepodjęcia przez Konferencję Przewodniczących 

decyzji w tym terminie zalecenie uważa się za przyjęte.  

 

 

Artykuł 4 

Zastosowanie art. 54 Regulaminu o procedurze obejmującej zaangażowane komisje 

 

1. Wnioski o zastosowanie art. 54 Regulaminu składa się najpóźniej w poniedziałek 

poprzedzający posiedzenie Konferencji Przewodniczących Komisji, na którym są 

rozpatrywane wnioski o zgodę na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy. 

 

2. Konferencja Przewodniczących Komisji rozpatruje wnioski dotyczące sprawozdań z własnej 

inicjatywy i wnioski o zastosowanie art. 54 podczas comiesięcznego posiedzenia.  

 

3. Jeżeli zainteresowane komisje nie osiągną porozumienia w przedmiocie wniosku o 

zastosowanie art. 54, Konferencja Przewodniczących podejmuje decyzję w terminie sześciu 

tygodni prac parlamentarnych na podstawie zalecenia Konferencji Przewodniczących Komisji 

lub, w przypadku jego braku, na podstawie zalecenia przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji. W przypadku niepodjęcia przez Konferencję Przewodniczących 

decyzji w tym terminie zalecenie uważa się za przyjęte. 

 

 

Artykuł 5 

Przepisy końcowe 

 

1. Pod koniec kadencji Parlamentu wnioski o udzielenie zgody na sporządzenie sprawozdań z 

własnej inicjatywy należy składać najpóźniej do lipca roku poprzedzającego wybory. Po tym 

terminie żaden wniosek, oprócz wyjątkowych, należycie uzasadnionych wniosków, nie 

zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

 

2. Konferencja Przewodniczących Komisji przedstawia Konferencji Przewodniczących co dwa 

i pół roku raport o stanie prac nad sprawozdaniami z własnej inicjatywy. 
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3. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2002 r. Uchyla ona i zastępuje 

następujące decyzje: 

 

– decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie procedury 

udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy w rozumieniu art. 52 

Regulaminu oraz decyzje Konferencji Przewodniczących z dnia 15 lutego i 17 maja 2001 

r., uaktualniające załącznik do tej decyzji; 

 

– decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie procedury 

udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań na podstawie dokumentów przekazanych 

Parlamentowi Europejskiemu w celach informacyjnych przez inne instytucje lub organy 

Unii Europejskiej. 
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Załącznik 1 

 

 

Sprawozdania z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli podlegające zezwoleniu z 

urzędu i limitowi liczby sprawozdań sporządzanych jednocześnie (zgodnie z art. 1 ust. 2 i 

art. 3 decyzji) 

 

 

  

KOMISJA TYTUŁ 

Komisja Spraw Zagranicznych  [Numer porządkowy] raport roczny Rady 

sporządzony na podstawie pkt 8 części 

normatywnej kodeksu postępowania Unii 

Europejskiej w dziedzinie eksportu broni 

Komisja Rozwoju Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego 

AKP-UE – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Budżetowa / Komisja 

Gospodarcza i Monetarna – co drugi 

rok, przy udziale zaangażowanej 

komisji zgodnie z art. 54 

Działalność finansowa Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Kontroli Budżetowej Kontrola działalności finansowej Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego – sprawozdanie roczne 

[rok] 

Komisja Gospodarcza i Monetarna Europejski Bank Centralny – raport roczny [rok] 

Komisja Gospodarcza i Monetarna Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów 

Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach 

semestru europejskiego – sprawozdanie roczne 

[rok] 

Komisja Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów 

Ochrona konsumentów – sprawozdanie roczne 

[rok] 

Komisja Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów 

Usługi i towary na jednolitym rynku – 

sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Rozwoju Regionalnego [Numer porządkowy] sprawozdanie w sprawie 

spójności gospodarczej i społecznej 

Komisja Prawna Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej – 

[numer porządkowy] sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Prawna Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz 

pomocniczość i proporcjonalność – [numer 

porządkowy] sprawozdanie w sprawie lepszego 

stanowienia prawa obejmujące rok [rok] 

Komisja Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych  

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii 

Europejskiej – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Praw Kobiet i 

Równouprawnienia 

Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej 

– sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Praw Kobiet i 

Równouprawnienia 

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie 

Europejskim – sprawozdanie roczne [rok] 
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Załącznik 2 

 

 

Sprawozdania z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli podlegające zezwoleniu z 

urzędu, pozostające w szczególnym związku z Regulaminem (niepodlegające limitowi 

liczby sprawozdań sporządzanych jednocześnie) 

 

 

 

  

KOMISJA TYTUŁ 

Komisja Spraw Zagranicznych Kraje kandydujące – roczne sprawozdanie z 

postępów [rok] 

Komisja Spraw Zagranicznych Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Spraw Zagranicznych 

(Podkomisja Bezpieczeństwa i 

Obrony) 

Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Spraw Zagranicznych 

(Podkomisja Praw Człowieka) 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i 

demokracji na świecie oraz polityki UE w tym 

zakresie – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Handlu Międzynarodowego Realizacja wspólnej polityki handlowej – 

sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Kontroli Budżetowej Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej 

– zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie 

roczne [rok] 

Komisja Gospodarcza i Monetarna Unia bankowa – sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Gospodarcza i Monetarna Sprawozdanie dotyczące podatków [rok] 

Komisja Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii 

Stan unii energetycznej – sprawozdanie roczne 

[rok] 

Komisja Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych 

Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu – 

sprawozdanie roczne [rok] 

Komisja Spraw Konstytucyjnych Europejskie partie polityczne – sprawozdanie [rok] 

Komisja Petycji Obrady Komisji Petycji w [rok] 

Komisja Petycji 

 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich – sprawozdanie roczne [rok] 
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Załącznik 3 

 

 

Sprawozdania z wykonania 

 

 

1. Sprawozdania z wykonania mają na celu powiadomienie Parlamentu o wykonaniu aktu 

prawa Unii lub innego instrumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e), tak by na 

posiedzeniu plenarnym można było wyciągnąć wnioski i wydać zalecenia dotyczące 

konkretnych działań, jakie należy podjąć. Jako takie sprawozdania składają się z dwóch 

części: 

 
–  uzasadnienia, w którym sprawozdawca opisuje stan faktyczny i przedstawia swoje 

ustalenia na temat stanu wykonania aktu, 
 
–  projektu rezolucji, w którym ujmuje się główne wnioski i konkretne zalecenia 

dotyczące działań, jakie należy podjąć. 
 

Zgodnie z art. 52a ust. 2 za uzasadnienie odpowiada sprawozdawca, dlatego nie poddaje się 

go pod głosowanie. Jeżeli okaże się, że w sprawie treści lub zakresu uzasadnienia nie ma 

porozumienia lub zdecydowanej większości, przewodniczący może zasięgnąć opinii 

komisji. 

 
2. Przy planowaniu sprawozdania z wykonania komisja bierze pod uwagę dostępność 

rzetelnych danych faktycznych, dotyczących stanu wykonania danego aktu prawnego. 

 

3. Komisja organizuje przydział sprawozdań z wykonania w sposób, który nie wpływa 

negatywnie na przydział innych sprawozdań ustawodawczych i nieustawodawczych. 

 

4. Sprawozdanie z wykonania poddaje się pod głosowanie nie później niż 12 miesięcy po jego 

ogłoszeniu na Konferencji Przewodniczących Komisji. Koordynatorzy mogą przedłużyć 

ten termin na uzasadniony wniosek sprawozdawcy. 

 

5. Sprawozdawcę wspiera administracyjny zespół projektowy, którego prace koordynuje 

administrator komisji. Na wszystkich etapach prac nad sprawozdaniem sprawozdawca 

włącza do prac kontrsprawozdawców. 

 

6. Sprawozdawcy przysługują do dyspozycji wszelkie niezbędne środki w zakresie dostępnej 

wiedzy fachowej, zarówno w Parlamencie, jak i poza nim, a w szczególności: 

 
–  może on złożyć wniosek o zorganizowanie przynajmniej jednego wysłuchania w 

komisji i zaproponować je koordynatorom, którzy podejmą ostateczną decyzję; 
 
– otrzymuje analityczne wsparcie ze strony odpowiednich departamentów tematycznych 

i Działu ds. Oceny Ex Post Skutków w Dyrekcji Generalnej ds. Analiz 

Parlamentarnych (w szczególności europejskie oceny wdrażania); 

 
– może złożyć wniosek o odbycie wszelkich wyjazdów informacyjnych zgodnie z art. 25 

ust. 9; 

 
– otrzymuje zezwolenie lub upoważnienie do kontaktu, w imieniu komisji, z 

parlamentami narodowymi, Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem 
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Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, a także ze wszystkimi innymi 
właściwymi organami, w celu uzyskania informacji faktycznych; 

 
– otrzymuje od przewodniczącego pisemne upoważnienie pozwalające mu na zwrócenie 

się do Komisji o ujawnienie wszelkich istotnych informacji na temat wykonania prawa 

Unii lub innych instrumentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. e). 

 
Sprawozdawca ustala i organizuje wszystkie te elementy w „projekcie” i przedstawia 

koordynatorom lub komisji do zatwierdzenia. 
 
7.  Sprawozdawca regularnie powiadamia komisję o postępach swoich działań 

informacyjnych. 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE) NR 211/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. 

w sprawie inicjatywy obywatelskiej 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane 
w odniesieniu do inicjatywy obywatelskiej, przewidziane w art. 11 
Traktatu o Unii Europejskiej i art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

1) „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wzywającą Komisję do 
przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku 
w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stoso
wanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywa taka otrzy
mała wsparcie co najmniej miliona kwalifikujących się sygnatariuszy 
pochodzących z co najmniej jednej czwartej wszystkich państw 
członkowskich; 

2) „sygnatariusze” oznaczają obywateli Unii, który wyrazili poparcie 
dla danej inicjatywy obywatelskiej poprzez wypełnienie formularza 
deklaracji poparcia tej inicjatywy; 

3) „organizatorzy” oznaczają osoby fizyczne tworzące komitet obywa
telski odpowiedzialny za przygotowanie inicjatywy obywatelskiej 
i przedłożenie jej Komisji. 

Artykuł 3 

Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy 

1. Organizatorzy muszą być obywatelami Unii i osiągnąć wiek 
uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

2. Organizatorzy tworzą komitet obywatelski, w którego skład 
wchodzi co najmniej siedem osób zamieszkałych w co najmniej siedmiu 
różnych państwach członkowskich. 

Organizatorzy wyznaczają jednego reprezentanta i jednego zastępcę 
(„osoby do kontaktu”), którzy będą pośredniczyć między komitetem 
obywatelskim a instytucjami Unii w toku całej procedury oraz którzy 
są upoważnieni do wypowiadania się i działania w imieniu komitetu 
obywatelskiego. 

Organizatorów, którzy są posłami do Parlamentu Europejskiego, nie 
liczy się do celów osiągnięcia minimalnej liczby wymaganej do utwo
rzenia komitetu obywatelskiego. 

Dla celów rejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej 
zgodnie z art. 4 Komisja rozpatruje jedynie informacje dotyczące 
siedmiu członków komitetu obywatelskiego, którzy są potrzebni do 
spełnienia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu 
i w niniejszym ustępie. 
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3. Komisja może zwrócić się do organizatorów o dostarczenie odpo
wiedniego dowodu potwierdzającego spełnienie wymogów określonych 
w ust. 1 i 2. 

4. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnata
riusze muszą być obywatelami Unii i osiągnąć wiek uprawniający do 
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Artykuł 4 

Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej 

1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia 
dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy dokonują jej 
rejestracji w rejestrze Komisji, dostarczając informacje określone 
w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu 
i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej. 

Informacje te dostarcza się w jednym z języków urzędowych Unii, 
w rejestrze on-line udostępnionym do tego celu przez Komisję („re
jestr”). 

Dla celów rejestru oraz w stosownych przypadkach na swojej stronie 
internetowej organizatorzy podają regularnie aktualizowane informacje 
dotyczące źródeł wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej. 

Po potwierdzeniu rejestracji zgodnie z ust. 2 organizatorzy mogą 
zapewnić tłumaczenie proponowanej inicjatywy obywatelskiej na inne 
języki urzędowe Unii w celu włączenia do rejestru. Za tłumaczenie 
proponowanej inicjatywy obywatelskiej na inne języki urzędowe Unii 
odpowiedzialni są organizatorzy. 

Komisja ustanawia punkt kontaktowy udzielający informacji i pomocy. 

2. ►C1 W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji 
określonych w załączniku II Komisja rejestruje proponowaną inicjatywę 
obywatelską pod wyłącznym numerem rejestracji i wysyła organizato
rowi potwierdzenie ◄, pod warunkiem że spełniono następujące 
warunki: 

a) utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osobę kontaktową 
zgodnie z art. 3 ust. 2; 

b) proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczy
wisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku 
dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie 
Traktatów; 

c) proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym naduży
ciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa; oraz 

d) proponowana inicjatywa obywatelska nie jest w sposób oczywisty 
sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TFUE. 

3. Komisja odmawia rejestracji, jeżeli nie zostały spełnione warunki 
określone w ust. 2. 

▼B
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W przypadku odmowy rejestracji proponowanej inicjatywy obywatel
skiej Komisja informuje organizatorów o przyczynach tej odmowy oraz 
o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych 
środkach prawnych. 

4. Proponowana inicjatywa obywatelska, która została zarejestro
wana, jest upubliczniana w rejestrze. Bez uszczerbku dla ich praw na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 osoby, których dotyczą dane, 
mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestru po 
wygaśnięciu terminu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicja
tywy obywatelskiej. 

5. Organizatorzy mogą wycofać proponowaną inicjatywę obywatel
ską, która została zarejestrowana, w każdym momencie przed złożeniem 
deklaracji poparcia zgodnie z art. 8. W takim przypadku w rejestrze 
odnotowuje się wzmiankę o tym fakcie. 

Artykuł 5 

Procedury i warunki zbierania deklaracji poparcia 

1. Organizatorzy są odpowiedzialni za zbieranie od sygnatariuszy 
deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej, która 
została zarejestrowana zgodnie z art. 4. 

Do celów gromadzenia deklaracji poparcia można wykorzystywać 
wyłącznie formularze zgodne ze wzorami przedstawionymi w załączniku 
III i które są sporządzone w jednej z wersji językowych proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej włączonych do rejestru. Przed rozpoczęciem 
zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy wypełniają 
formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane 
w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze. 

2. Organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia w formie papie
rowej lub elektronicznej. W przypadku deklaracji poparcia zbieranych 
on-line zastosowanie ma art. 6. 

Do celów niniejszego rozporządzenia deklaracje poparcia, które zostały 
podpisane elektronicznie za pomocą zaawansowanego podpisu elektro
nicznego w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych 
ram w zakresie podpisów elektronicznych ( 1 ), traktuje się tak samo, jak 
deklaracje poparcia w formie papierowej. 

3. Sygnatariusze wypełniają formularze deklaracji poparcia udostęp
nione przez organizatorów. Podają jedynie te dane osobowe, których 
wymaga się do celów weryfikacji przez państwa członkowskie, zgodnie 
z załącznikiem III. 

Sygnatariusze mogą wyrazić poparcie dla danej proponowanej inicja
tywy obywatelskiej tylko raz. 

4. Państwa członkowskie przesyłają Komisji wszelkie zmiany infor
macji określonych w załączniku III. Uwzględniając te zmiany, Komisja 
może przyjmować w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 17 
i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19, zmiany 
w załączniku III. 

▼B 

( 1 ) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.
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5. Wszystkie deklaracje poparcia zbiera się po dacie rejestracji 
proponowanej inicjatywy obywatelskiej w okresie nieprzekraczającym 
12 miesięcy. 

Z końcem tego okresu rejestr będzie wskazywał, że termin upłynął oraz, 
w stosownych przypadkach, że nie zebrano wymaganej liczby deklaracji 
poparcia. 

Artykuł 6 

Systemy zbierania deklaracji on-line 

1. W przypadku zbierania deklaracji poparcia on-line dane otrzymane 
poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na tery
torium państwa członkowskiego. 

System zbierania deklaracji on-line musi być poświadczony zgodnie 
z ust. 3 w państwie członkowskim, w którym będą przechowywane 
dane zebrane za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line. Organi
zatorzy mogą wykorzystywać system zbierania deklaracji on-line w celu 
zbierania deklaracji poparcia w kilku lub we wszystkich państwach 
członkowskich. 

Wzory formularzy deklaracji poparcia można dostosować do potrzeb 
zbierania deklaracji on-line. 

2. Organizatorzy zapewniają, aby system zbierania deklaracji on-line 
wykorzystywany w celu zbierania deklaracji poparcia był zgodny z 
ust. 4. 

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia organizatorzy zwra
cają się do właściwego organu stosownego państwa członkowskiego 
o poświadczenie, że system zbierania deklaracji on-line wykorzysty
wany do tego celu jest zgodny z ust. 4. 

Organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia za pomocą 
systemu zbierania deklaracji on-line dopiero po otrzymaniu certyfikatu, 
o którym mowa w ust. 3. Organizatorzy muszą podać do publicznej 
wiadomości kopię tego certyfikatu na stronie internetowej służącej do 
obsługi systemu zbierania deklaracji on-line. 

Do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja wprowadza, a następnie aktualizuje 
otwarte oprogramowanie zawierające stosowne elementy techniczne 
i zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszego rozporządzenia dotyczącymi systemów zbierania deklaracji 
on-line. Oprogramowanie udostępnia się bezpłatnie. 

3. W przypadku gdy system zbierania deklaracji on-line jest zgodny 
z ust. 4, właściwy organ państwa członkowskiego wydaje w tym 
zakresie w ciągu miesiąca certyfikat zgodny ze wzorem zawartym 
w załączniku IV. 

Państwa członkowskie uznają certyfikaty wydane przez właściwe 
organy innych państw członkowskich. 

4. Systemy zbierania deklaracji on-line są wyposażone w odpo
wiednie zabezpieczenia oraz elementy techniczne w celu zapewnienia, 
aby: 

a) formularz deklaracji poparcia mogła złożyć on-line jedynie osoba 
fizyczna; 

▼B

F2_Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej

- 219 - 



 

02011R0211 — PL — 08.10.2018 — 005.001 — 6 

b) dane przekazane on-line były gromadzone i przechowywane 
w sposób bezpieczny w celu zapewnienia między innymi, aby nie 
zostały one zmienione ani wykorzystane do celów innych niż wyra 
żone poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej, oraz w celu 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub 
bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą lub 
nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich; 

c) system mógł wygenerować deklaracje poparcia w formie zgodnej ze 
wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie 
weryfikacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 2. 

5. Do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja przyjmie specyfikacje tech
niczne do celów wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 20 ust. 2. 

Artykuł 7 

Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo 
członkowskie 

1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich. 

2. W co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba 
sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli okreś
loną – w chwili rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej – 
w załączniku I. Te minimalne liczby odpowiadają liczbie posłów do 
Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkow
skich, pomnożonej przez 750. 

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 
17 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19, odpo
wiednie korekty do załącznika I, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany 
w składzie Parlamentu Europejskiego. 

4. Uznaje się, że sygnatariusze pochodzą z państwa członkowskiego, 
które jest odpowiedzialne za weryfikację ich deklaracji poparcia zgodnie 
z art. 8 ust. 1 akapit drugi. 

Artykuł 8 

Weryfikacja i poświadczenie przez państwa członkowskie deklaracji 
poparcia 

1. Po zgromadzeniu niezbędnych deklaracji poparcia od sygnata
riuszy zgodnie z art. 5 i 7, organizatorzy przedkładają deklaracje 
poparcia – w formie papierowej lub elektronicznej – właściwym orga
nom, o których mowa w art. 15, do celów weryfikacji i poświadczenia. 
W tym celu organizatorzy korzystają z formularza zawartego w załącz
niku V oraz oddzielają deklaracje poparcia zebrane w formie papiero
wej, deklaracje poparcia podpisane elektroniczne za pomocą zaawanso
wanego podpisu elektronicznego i deklaracje poparcia zebrane za 
pomocą systemu zbierania deklaracji on-line. 

Organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia właściwym państwom 
członkowskim według następujących zasad: 

a) państwu członkowskiemu miejsca zamieszkania lub obywatelstwa 
sygnatariusza, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 1; lub 
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b) ►C1 państwu członkowskiemu, które wydało osobisty numer iden
tyfikacyjny lub osobisty dokument tożsamości wskazany w deklaracji 
poparcia, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 2. ◄ 

2. W okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od otrzymania 
wniosku właściwe organy weryfikują przedłożone deklaracje poparcia 
w drodze odpowiednich czynności kontrolnych, zgodnie z prawem 
krajowym lub z praktyką krajową, w zależności od przypadku. Na tej 
podstawie dostarczają organizatorom certyfikat zgodny z wzorem 
zawartym w załączniku VI, poświadczający liczbę ważnych deklaracji 
poparcia z danego państwa członkowskiego. 

W celu weryfikacji deklaracji poparcia nie jest wymagane uwierzytel
nienie podpisów. 

3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, jest wydawany bezpłatnie. 

Artykuł 9 

Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji 

Po uzyskaniu certyfikatów przewidzianych w art. 8 ust. 2 oraz pod 
warunkiem dopełnienia wszystkich stosownych procedur i warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu organizatorzy mogą przed 
łożyć inicjatywę obywatelską Komisji, załączając informacje dotyczące 
wszelkiego wsparcia i finansowania otrzymanego na rzecz tej inicja
tywy. Informacje te zostają opublikowane w rejestrze. 

Wysokość wsparcia i finansowania otrzymanego z jakiegokolwiek 
źródła, powyżej której należy dostarczyć informacji, jest taka sama, 
jak ta określona w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów 
regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad 
dotyczących ich finansowania ( 1 ). 

Do celów niniejszego artykułu organizatorzy korzystają z formularza 
zawartego w załączniku VII oraz przedkładają wypełniony formularz 
wraz z kopiami, w wersji papierowej lub elektronicznej, certyfikatów 
przewidzianych w art. 8 ust. 2. 

Artykuł 10 

Procedura badania inicjatywy obywatelskiej przez Komisję 

1. W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 9 
Komisja: 

a) niezwłocznie publikuje inicjatywę obywatelską w rejestrze; 

b) przyjmuje organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby mogli 
szczegółowo wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa obywa
telska; 

c) w ciągu trzech miesięcy wydaje komunikat zawierający prawne 
i polityczne wnioski Komisji dotyczące tej inicjatywy obywatelskiej, 
informacje na temat ewentualnych działań, jakie zamierza podjąć, 
oraz uzasadnienie podjęcia lub niepodjęcia tych działań. 

▼B 

( 1 ) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.
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2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), powiadamia się 
organizatorów, a także Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go 
do wiadomości publicznej. 

Artykuł 11 

Wysłuchanie publiczne 

W przypadku gdy spełnione zostały warunki z art. 10 ust. 1 lit. a) i b), 
oraz w terminie ustanowionym w art. 10 ust. 1 lit. c), organizatorom 
umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu 
publicznym. Komisja i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłu
chanie to zorganizowano w Parlamencie Europejskim, w stosownych 
przypadkach z udziałem innych instytucji i organów Unii, które zgłoszą 
chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na właściwym 
szczeblu. 

Artykuł 12 

Ochrona danych osobowych 

1. Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, 
organizatorzy inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państwa 
członkowskiego przestrzegają przepisów dyrektywy 95/46/WE oraz 
przepisów krajowych przyjętych na mocy tej dyrektywy. 

2. Do celów przetwarzania przez nich danych osobowych organiza
torów inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy wyznaczone zgodnie 
z art. 15 ust. 2 uważa się za administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. 
d) dyrektywy 95/46/WE. 

3. Organizatorzy zapewniają, aby dane osobowe zebrane do celów 
danej inicjatywy obywatelskiej nie były wykorzystywane do żadnych 
innych celów niż udzielenie poparcia dla tej inicjatywy, oraz niszczą 
wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z tą inicjatywą oraz 
wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia tej 
inicjatywy Komisji zgodnie z art. 9 lub w ciągu 18 miesięcy od daty 
rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zależności od 
tego, która z tych dat jest wcześniejsza. 

4. Właściwy organ wykorzystuje dane osobowe, które otrzymał 
w związku z daną inicjatywą obywatelską, wyłącznie w celu zweryfi
kowania deklaracji poparcia zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz niszczy 
wszystkie deklaracje poparcia oraz wszelkie ich kopie najpóźniej 
w ciągu miesiąca od wydania poświadczenia, o którym mowa w tym 
artykule. 

5. Deklaracje poparcia danej inicjatywy obywatelskiej i ich kopie 
można zachować na czas przekraczający terminy określone w ust. 3 
i 4, jeżeli jest to konieczne ►C1 do celów postępowań sądowych 
lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą 
obywatelską. ◄ Organizatorzy i właściwy organ niszczą wszystkie 
deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po dniu zakończenia 
wspomnianych procedur w drodze decyzji ostatecznej. 

▼B
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6. Organizatorzy wprowadzają w życie odpowiednie środki tech
niczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, 
zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, w szcze
gólności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich 
przesyłanie za pomocą sieci, oraz przed wszystkimi innymi niezgod
nymi z prawem formami przetwarzania. 

Artykuł 13 

Odpowiedzialność 

Zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym organizatorzy 
ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodują 
w trakcie organizacji inicjatywy obywatelskiej. 

Artykuł 14 

Sankcje 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby organizatorzy podlegali 
odpowiednim sankcjom za naruszenie przepisów niniejszego rozporzą
dzenia, a zwłaszcza za: 

a) składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów; 

b) bezprawne wykorzystywanie danych. 

2. Sankcje, o których mowa w ust. 1, muszą być skuteczne, propor
cjonalne i odstraszające. 

Artykuł 15 

Właściwe organy w państwach członkowskich 

1. Do celów wykonania art. 6 ust. 3 państwa członkowskie wyzna
czają właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie certyfikatu prze
widzianego w tym przepisie. 

2. Do celów wykonania art. 8 ust. 2 każde z państw członkowskich 
wyznacza jeden właściwy organ odpowiedzialny za koordynowanie 
procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz dostarczanie certyfikatów 
przewidzianych w tym przepisie. 

3. Najpóźniej w dniu 1 marca 2012 r. państwa członkowskie prze
syłają Komisji nazwy i adresy właściwych organów. 

4. Komisja udostępnia publicznie wykaz właściwych organów. 

Artykuł 16 

Zmiana załączników 

Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 18 i 19, zmiany 
do załączników do niniejszego rozporządzenia, w zakresie stosownych 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 17 

Wykonanie przekazanych uprawnień 

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 16, powierza się Komisji na czas nieokreślony. 

▼B
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2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powia
damia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę. 

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone 
Komisji podlegają warunkom określonym w art. 18 i 19. 

Artykuł 18 

Odwołanie przekazanych uprawnień 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub 
Radę. 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu zadecy
dowania, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, stara się 
poinformować drugą instytucję oraz Komisję, w rozsądnym terminie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnie
nia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego 
odwołania. 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych 
w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej 
daty, która jest w niej określona. Decyzja ta nie wpływa na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących. Zostaje ona opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 19 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec 
aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. 
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest prze
dłużany o dwa miesiące. 

2. Jeśli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, 
zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
i wchodzi w życie z dniem w nim przewidzianym. 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i może wejść w życie przed upływem tego terminu, 
jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamie
rzają wyrażać sprzeciwu. 

3. Jeśli Parlament Europejski albo Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzi on 
w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, 
podaje uzasadnienie. 

▼B
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Artykuł 20 

Komitet 

1. W celu wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8. 

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 
trzy miesiące. 

Artykuł 21 

Zgłoszenie przepisów krajowych 

Każde z państw członkowskich zgłasza Komisji przepisy szczegółowe 
przyjęte w celu wykonania niniejszego rozporządzenia. 

Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie. 

Artykuł 22 

Przegląd 

Do dnia 1 kwietnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja przed
stawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 23 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2012 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich. 

▼B
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ZAŁĄCZNIK I 

MINIMALNA LICZBA SYGNATARIUSZY PRZYPADAJĄCA NA 
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE 

Belgia 15 750 

Bułgaria 12 750 

Republika Czeska 15 750 

Dania 9 750 

Niemcy 72 000 

Estonia 4 500 

Irlandia 8 250 

Grecja 15 750 

Hiszpania 40 500 

Francja 55 500 

Chorwacja 8 250 

Włochy 54 750 

Cypr 4 500 

Łotwa 6 000 

Litwa 8 250 

Luksemburg 4 500 

Węgry 15 750 

Malta 4 500 

Niderlandy 19 500 

Austria 13 500 

Polska 38 250 

Portugalia 15 750 

Rumunia 24 000 

Słowenia 6 000 

Słowacja 9 750 

Finlandia 9 750 

Szwecja 15 000 

Zjednoczone Królestwo 54 750 

▼M4
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ZAŁĄCZNIK II 

INFORMACJE WYMAGANE W CELU ZAREJESTROWANIA 
PROPONOWANEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ 

1. Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – nie więcej niż 100 znaków. 

▼C2 
2. Przedmiot — nie więcej niż 200 znaków. 

▼M3 
3. Opis celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu do której 

wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 500 znaków. 

4. Postanowienia Traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zapropo
nowanych działań. 

5. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwa i daty urodzenia siedmiu 
członków komitetu obywatelskiego, ze wskazaniem przedstawiciela i zastępcy 
oraz ich adresów e-mail i numerów telefonu ( 1 ). 

6. Dokumenty potwierdzające imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatel
stwa i daty urodzenia siedmiu członków komitetu obywatelskiego. 

7. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy obywatel
skiej w momencie rejestracji ( 1 ). 

Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przed
miotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. 
Organizatorzy mogą również, jeśli tego chcą, przedłożyć projekt aktu praw
nego. 

▼M3 

( 1 ) Oświadczenie o ochronie danych osobowych: zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych informuje się osoby, których 
dane te dotyczą, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury doty
czącej proponowanej inicjatywy obywatelskiej. ►C2 W rejestrze on-line Komisji 
publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e- 
mail osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. ◄ 
Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych 
osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją oraz 
żądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru on- 
line Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicja
tywy obywatelskiej.

F2_Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej

- 227 - 



 

02011R
0211 —

 PL —
 08.10.2018 —

 005.001 —
 14 

ZAŁĄCZNIK III 
▼M5

F2_Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej

- 228 - 



 

02011R
0211 —

 PL —
 08.10.2018 —

 005.001 —
 15 

►(1) M6 

▼M5

F2_Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej

- 229 - 



 

02011R
0211 —

 PL —
 08.10.2018 —

 005.001 —
 16 

▼M5

F2_Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej

- 230 - 



 

02011R
0211 —

 PL —
 08.10.2018 —

 005.001 —
 17 

►(1) M6 

▼M5

F2_Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej

- 231 - 



 

02011R0211 — PL — 08.10.2018 — 005.001 — 18 

Część C 

1. Wymogi dotyczące danych w odniesieniu do państw członkowskich, 
w których nie wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru 
osobistego dokumentu tożsamości (formularz deklaracji poparcia – 
część A) 

Państwo członkow
skie 

Sygnatariusze, których deklaracje poparcia należy przedkładać 
danemu państwu członkowskiemu 

Belgia — osoby mające miejsce zamieszkania w Belgii 
— obywatele Belgii mający miejsce zamieszkania poza 

tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe 
o swoim miejscu zamieszkania 

Dania — osoby mające miejsce zamieszkania w Danii 
— obywatele Danii mający miejsce zamieszkania poza 

tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe 
o swoim miejscu zamieszkania 

Niemcy — osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech 
— obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania 

poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy 
krajowe o swoim miejscu zamieszkania 

Estonia — osoby mające miejsce zamieszkania w Estonii 
— obywatele Estonii mający miejsce zamieszkania poza 

tym krajem 

Irlandia — osoby mające miejsce zamieszkania w Irlandii 

Luksemburg — osoby mające miejsce zamieszkania w Luksemburgu 
— obywatele Luksemburga mający miejsce zamiesz

kania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy 
krajowe o swoim miejscu zamieszkania 

Niderlandy — osoby mające miejsce zamieszkania w Niderlandach 
— obywatele Niderlandów mający miejsce zamiesz

kania poza tym krajem 

Słowacja — osoby mające miejsce zamieszkania na Słowacji 
— obywatele Słowacji mający miejsce zamieszkania 

poza tym krajem 

Finlandia — osoby mające miejsce zamieszkania w Finlandii 
— obywatele Finlandii mający miejsce zamieszkania 

poza tym krajem 

Zjednoczone 
Królestwo 

— osoby mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonym 
Królestwie 

2. Lista państw członkowskich, w których wymaga się osobistego numeru 
identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości, określonych 
poniżej i wydanych przez dane państwo członkowskie (formularz dekla
racji poparcia – część B) 

BUŁGARIA 

— Единен граждански номер (numer osobisty) 

REPUBLIKA CZESKA 

— Občanský průkaz (krajowy dowód tożsamości) 

— Cestovní pas (paszport) 

GRECJA 

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (dowód tożsamości) 

▼M5
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— Διαβατήριο (paszport) 

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε. (poświadczenie zamieszkania/poświadczenie stałego 
miejsca pobytu) 

HISZPANIA 

— Documento Nacional de Identidad (dowód tożsamości) 

— Pasaporte (paszport) 

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (numer iden
tyfikacyjny cudzoziemca (NIE), karty lub certyfikatu, odpowiadający 
rejestracji w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców) 

FRANCJA 

— Passeport (paszport) 

— Carte nationale d'identité (krajowy dowód tożsamości) 

CHORWACJA 

— Osobni identifikacijski broj (osobisty numer identyfikacyjny) 

WŁOCHY 

— Passaporto (paszport), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (wraz ze 
wskazaniem organu wydającego) 

— Carta di identità (dowód tożsamości), inclusa l'indicazione dell'autorità di 
rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego) 

CYPR 

— Δελτίο Ταυτότητας (dowód tożsamości obywatela lub osoby zamieszkałej) 

— Διαβατήριο (paszport) 

ŁOTWA 

— Personas kods (osobisty numer identyfikacyjny) 

LITWA 

— Asmens kodas (numer osobisty) 

WĘGRY 

— személyazonosító igazolvány (dowód tożsamości) 

— útlevél (paszport) 

— személyi azonosító szám (személyi szám) (osobisty numer identyfika
cyjny) 

MALTA 

— Karta tal-Identità (dowód tożsamości) 

— Dokument ta 'residenza (dokument pobytowy) 

AUSTRIA 

— Reisepass (paszport) 

— Personalausweis (dowód tożsamości) 

POLSKA 

— Numer ewidencyjny PESEL 

PORTUGALIA 

— Bilhete de identitade (dowód tożsamości) 

— Passaporte (paszport) 

— Cartão de Cidadão (karta obywatela) 

▼M5
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RUMUNIA 

— carte de identitate (dowód tożsamości) 

— pașaport (paszport) 

— certificat de înregistrare (poświadczenie rejestracji) 

— carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (karta stałego pobytu 
dla obywateli UE) 

— Cod Numeric Personal (osobisty numer identyfikacyjny) 

SŁOWENIA 

— Enotna matična številka občana (osobisty numer identyfikacyjny) 

SZWECJA 

— Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny). 

▼M5
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ZAŁĄCZNIK IV 

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ SYSTEMU 
ZBIERANIA DEKLARACJI ON-LINE Z ROZPORZĄDZENIEM 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 211/2011 Z DNIA 

16 LUTEGO 2011 R. W SPRAWIE INICJATYWY OBYWATELSKIEJ 

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym 
poświadcza, że system zbierania deklaracji on-line … (adres strony internetowej) 
wykorzystywany do zbierania deklaracji poparcia dla … (tytuł proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej) jest zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
(UE) nr 211/2011. 

Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu: 

▼B
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ZAŁĄCZNIK V 

FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA DEKLARACJI POPARCIA WŁAŚCIWYM ORGANOM 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

▼M5
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ZAŁĄCZNIK VI 

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY LICZBĘ WAŻNYCH 
DEKLARACJI POPARCIA ZEBRANYCH DLA … (NAZWA PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO) 

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) po prze
prowadzeniu niezbędnych weryfikacji wymaganych na mocy art. 8 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej niniejszym poświadcza, że … dekla
racji/deklaracje poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej o numerze 
rejestracji … jest ważnych/są ważne zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. 

Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu: 

▼B
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ZAŁĄCZNIK VII 

FORMULARZ STOSOWANY W CELU PRZEDŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
INICJATYWY OBYWATELSKIEJ 
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Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego
zawartość

►B DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 9 marca 1994 r.

w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw
Obywatelskich

(94/262/EWWiS, WE, Euratom)

(Dz.U. L 113 z 4.5.1994, str. 15)

zmieniona przez:

Dziennik Urzędowy

nr strona data

►M1 Decyzja Parlamentu Europejskiego 2002/262/WE, EWWiS, Euratom z
dnia 14 marca 2002 r.

L 92 13 9.4.2002

►M2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/587/WE, Euratom z
dnia 18 czerwca 2008 r.

L 189 25 17.7.2008
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DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 9 marca 1994 r.

w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących
wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

(94/262/EWWiS, WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie,
w szczególności art. 138e ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską ►M2 __________ ◄, art. 107d ust. 4 Traktatu ustana-
wiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając opinię Komisji,

uwzględniając zgodę Rady,

a także mając na uwadze, co następuje:

przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika
Praw Obywatelskich powinny być ustanowione zgodnie
z postanowieniami Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie;

należy ustanowić zarówno warunki, na których skarga możne być kiero-
wana do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również związek
pomiędzy wykonywaniem obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich
i postępowaniem sądowym lub administracyjnym;

▼M2
Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać z inicjatywy
własnej, musi dysponować wszelkimi środkami niezbędnymi dla właś-
ciwego wykonywania swoich zadań; w tym celu instytucje i organy
wspólnotowe są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich wszelkich informacji, których zażąda, z zastrzeżeniem obowiązku
nieujawniania informacji przez Rzecznika; dostęp do dokumentów lub
informacji niejawnych, w szczególności do dokumentów sensytywnych
w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (1), następuje
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zainteresowanej instytucji lub zain-
teresowanego organu Wspólnoty; zgodnie z pierwszym akapitem art. 3
ust. 2 instytucje lub organy przekazujące niejawne informacje lub doku-
menty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu;
do celów realizacji przepisów określonych w pierwszym akapicie art. 3
ust. 2 Rzecznik Praw Obywatelskich uzgadnia wcześniej
z zainteresowaną instytucją lub zainteresowanym organem warunki
postępowania z dokumentami lub informacjami niejawnymi lub
z innymi informacjami objętymi obowiązkiem zachowania tajemnicy
zawodowej. w przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie
otrzyma żądanej pomocy, informuje o tym Parlament Europejski,
który podejmuje odpowiednie działania;

▼B
konieczne jest ustanowienie procedur postępowania w przypadku, gdy
dochodzenie Rzecznika Praw Obywatelskich ujawni przypadki niewłaś-
ciwego administrowania; należy również ustanowić przepisy dotyczące
przedkładania przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyczerpującego
sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu pod koniec każdej sesji
rocznej;

Rzecznik i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy
odnośnie do każdej informacji, którą uzyskali w trakcie wykonywania
swych obowiązków; jednakże Rzecznik Praw Obywatelskich zobowią-
zany jest informować właściwe władze o faktach, które jego zdaniem
mogą podlegać prawu karnemu i które w trakcie prowadzonego przez
niego dochodzenia zwróciły jego uwagę;

1994D0262 — PL — 31.07.2008 — 002.001— 2
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przepisy umożliwiające współpracę pomiędzy Rzecznikiem Praw
Obywatelskich a organami o tym samym charakterze w niektórych
Państwach Członkowskich, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego, powinny zostać ustanowione;

mianowanie Rzecznika Praw Obywatelskich należy do Parlamentu
Europejskiego na początku jego mandatu i na czas jego trwania, spośród
osób, które są obywatelami Unii oraz dają wszelkie wymagane
gwarancje niezależności i kompetencji;

należy ustanowić warunki zakończenia wykonywania funkcji przez
Rzecznika Praw Obywatelskich;

Rzecznik Praw Obywatelskich musi wypełniać swe obowiązki w pełni
niezależnie oraz uroczyście zobowiązać się do tego przed Trybunałem
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w chwili obejmowania swoich
obowiązków; należy określić działania niezgodne z zakresem
obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również wynagro-
dzenie, przywileje i immunitety Rzecznika Praw Obywatelskich;

należy ustanowić przepisy dotyczące powołanych do jego pomocy
urzędników i pracowników sekretariatu Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz jego budżetu; siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich będzie
siedziba Parlamentu Europejskiego;

do Rzecznika Praw Obywatelskich należy przyjęcie przepisów wykona-
wczych do niniejszej decyzji; ponadto należy ustanowić niektóre prze-
pisy przejściowe dla pierwszego Rzecznika Praw Obywatelskich, który
zostanie mianowany po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecz-
nika Praw Obywatelskich są określone w niniejszej decyzji zgodnie
z art. 138e ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
►M2 __________ ◄ oraz art. 107d ust. 4 Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje swe funkcje zgodnie
z kompetencjami przyznanymi instytucjom i organom wspólnotowym
przez Traktaty.

3. Rzecznik nie może interweniować w postępowaniach wszczętych
przed sądem, nie może też kwestionować zasadności orzeczeń sądo-
wych.

Artykuł 2

1. W ramach wymienionych traktatów i warunków przez nie ustano-
wionych, Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga ujawniać przypadki
niewłaściwego administrowania w zakresie działań instytucji
i organów wspólnotowych, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości
oraz Sądu Pierwszej Instancji wykonujących swoje funkcje sądowe,
oraz formułować zalecenia w celu jego zaprzestania. Wszelkie działania
jakichkolwiek innych władz czy osób nie mogą być przedmiotem skargi
do Rzecznika Praw Obywatelskich

2. Każdy obywatel Unii lub każda osoba fizyczna lub prawna mający
miejsce zamieszkania lub mający swoją statutową siedzibę w Państwie
Członkowskim Unii mogą, bezpośrednio lub za pośrednictwem członka
Parlamentu Europejskiego, wnieść skargę do Rzecznika Praw Obywa-
telskich w odniesieniu do przypadku niewłaściwego administrowania
w działaniach instytucji lub organów wspólnotowych, z wyjątkiem
Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji wykonujących
swoje funkcje sądowe. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje zainte-
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resowaną instytucję lub organ natychmiast po otrzymaniu przez niego
skargi.

3. Skarga musi umożliwić identyfikację osoby składającej skargę
oraz przedmiot skargi; osoba składająca skargę może żądać, aby jej
skarga miała charakter poufny.

4. Skargę wnosi się w terminie dwóch lat od daty stwierdzenia przez
osobę ją składającą stanu faktycznego, który jest przedmiotem skargi,
i musi ona być poprzedzona odpowiednimi działaniami administracyj-
nymi podjętymi w stosunku do zainteresowanych instytucji i organów.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich może doradzić osobie składającej
skargę skierowanie jej do innych organów.

6. Skargi przedłożone Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie mają
wpływu na terminy przewidziane dla odwołania w postępowaniu admi-
nistracyjnym lub sądowym.

7. W przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich w wyniku postę-
powania sądowego będącego w toku lub zakończonego w związku
z przedstawionymi faktami musi uznać skargę za niedopuszczalną lub
zakończyć jej rozpoznawanie, wyniki każdego dochodzenia dotychczas
przez niego przeprowadzonego zostają zapisane bez dalszych czynności.

8. Niedopuszczalne jest składanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich
skarg dotyczących stosunku pracy między instytucjami i organami
wspólnotowymi a ich urzędnikami i innymi pracownikami, zanim
wszystkie możliwości przedkładania wewnętrznych administracyjnych
zażaleń i skarg, zwłaszcza procedur określonych w art. 90 ust. 1 i 2
Regulaminu Pracowniczego, zostaną wyczerpane przez zainteresowaną
osobę oraz termin udzielenia odpowiedzi przez organy, do których
wnioskowano, upłynie.

9. Rzecznik Praw Obywatelskich jak najszybciej informuje osobę,
która złożyła skargę, o działaniach, które podjął w jej sprawie.

Artykuł 3

1. Rzecznik, z własnej inicjatywy lub w wyniku złożonej skargi,
przeprowadza wszelkie dochodzenia, które uważa za uzasadnione do
wyjaśnienia wszelkich podejrzeń o niewłaściwe administrowanie
w działaniach instytucji i organów wspólnotowych. Informuje on zain-
teresowane taką skargą instytucje lub organy, które mogą przedłożyć
mu wszelkie użyteczne uwagi.

▼M2
2. Instytucje i organy Wspólnoty zobowiązane są dostarczyć Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich wszelkie informacje, których od nich żądał,
oraz umożliwić mu dostęp do odpowiednich akt. Dostęp do doku-
mentów lub informacji niejawnych, w szczególności do dokumentów
sensytywnych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE)
nr 1049/2001, następuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zaintereso-
wanej instytucji lub zainteresowanego organu Wspólnoty.

Zgodnie z poprzednim akapitem instytucje lub organy przekazujące
niejawne informacje lub dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw
Obywatelskich o takim utajnieniu.

Do celów realizacji przepisów określonych w pierwszym akapicie
Rzecznik Praw Obywatelskich uzgadnia wcześniej z zainteresowaną
instytucją lub zainteresowanym organem warunki postępowania
z dokumentami lub informacjami niejawnymi lub z innymi dokumen-
tami objętymi obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Instytucje i organy wspólnotowe udostępniają dokumenty pochodzące
z państw członkowskich, opatrzone na podstawie przepisów ustawo-
wych lub wykonawczych klauzulą tajności, wyłącznie za uprzednią
zgodą tego państwa.
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Inne dokumenty pochodzące z państw członkowskich są udostępniane
przez instytucje i organy wspólnotowe po poinformowaniu państwa
członkowskiego.

W obu przypadkach, zgodnie z art. 4, Rzecznik Praw Obywatelskich nie
może ujawniać treści tych dokumentów.

Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspólnotowych są
zobowiązani do składania zeznań na wniosek Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Są wówczas związani odpowiednimi postanowieniami regula-
minu pracowniczego, w szczególności tajemnicą służbową.

▼B
3. Władze Państw Członkowskich zobowiązane są dostarczać Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich, w każdym przypadku, gdy tego zażąda, za
pośrednictwem stałych przedstawicielstw Państw Członkowskich przy
Wspólnotach Europejskich, wszelkich informacji, które mogą pomóc
wyjaśnić przypadki niewłaściwego administrowania przez instytucje
i organy wspólnotowe, chyba że informacje te objęte są przepisami
ustawowymi lub wykonawczymi dotyczącymi zachowania tajemnicy
albo przepisami zapobiegającymi ich ujawnieniu. Jednakże w ostatnim
przypadku zainteresowane Państwo Członkowskie może udzielić infor-
macji Rzecznikowi Praw Obywatelskich, pod warunkiem że zobowiąże
się on do ich nieujawniania.

4. W przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że
pomoc, o którą poprosił, nie nadchodzi, informuje o tym Parlament
Europejski, który podejmuje odpowiednie kroki.

5. W miarę możliwości Rzecznik Praw Obywatelskich poszukuje
rozwiązania z zainteresowaną instytucją lub organem w celu wyelimi-
nowania przypadku niewłaściwego administrowania i pozytywnego
rozstrzygnięcia skargi.

6. W przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich dowiaduje się
o występowaniu niewłaściwego administrowania, informuje zaintereso-
waną instytucję lub organ i, w stosownym przypadku, formułuje
wstępne zalecenia. Poinformowana w ten sposób instytucja lub organ
przesyła Rzecznikowi Praw Obywatelskich szczegółową opinię w ciągu
trzech miesięcy.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich przesyła wówczas sprawozdanie
Parlamentowi Europejskiemu, a także zainteresowanej instytucji lub
organowi. Może formułować zalecenia w swym sprawozdaniu. Osoba
składająca skargę jest informowana przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich o wyniku przeprowadzonego dochodzenia, o opinii wydanej
przez zainteresowaną instytucję lub organ oraz o wszelkich zaleceniach
sformułowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

8. Na koniec każdej sesji rocznej Rzecznik Praw Obywatelskich
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące
wyników jego dochodzeń.

▼M2

Artykuł 4

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do których
stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej, są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji
i dokumentów, z którymi zapoznali się w ramach przeprowadzanych
dochodzeń. Osoby te są zobowiązane w szczególności nie ujawniać
żadnych dokumentów ani informacji niejawnych dostarczonych Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich, w szczególności dokumentów sensytyw-
nych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, ani doku-
mentów, które wchodzą w zakres zastosowania przepisów wspólnoto-
wych dotyczących ochrony danych osobowych, ani też żadnych infor-
macji, które mogłyby zaszkodzić skarżącemu lub każdej innej zaintere-
sowanej osobie, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia Rzecznik Praw
Obywatelskich powziął wiadomość o faktach, które jego zdaniem
mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną, natychmiast informuje
o tym, za pośrednictwem stałych przedstawicielstw państw członkow-
skich przy Wspólnotach Europejskich, właściwe organy krajowe, jak
również w przypadku gdy należy to do jego kompetencji, właściwą
instytucję, służbę lub właściwy organ Wspólnoty odpowiedzialny za
zwalczanie nadużyć finansowych; w stosownym przypadku Rzecznik
Praw Obywatelskich powiadamia również instytucję wspólnotową lub
organ wspólnotowy, sprawujące władzę zwierzchnią nad urzędnikiem
lub pracownikiem, którego dotyczy dana sprawa. Mogą one zastosować
art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może także
poinformować zainteresowaną instytucję lub organ wspólnotowy
o niewłaściwym z punktu widzenia dyscyplinarnego postępowaniu
jednego z podlegających im urzędników lub pracowników.

Artykuł 4a

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego personel zajmują się wnioskami
o publiczny dostęp do dokumentów innych niż te, o których mowa
w art. 4 ust. 1, na warunkach i w granicach określonych
w rozporządzeniu nr 1049/2001.

Artykuł 5

1. Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z podobnymi
organami istniejącymi w niektórych państwach członkowskich,
w poszanowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego, o ile
może się to przyczynić do zwiększenia skuteczności jego dochodzeń
oraz do zapewnienia lepszej ochrony praw i interesów osób składają-
cych skargi. Rzecznik nie może żądać tą drogą dokumentów, do których
nie miałby dostępu na mocy art. 3.

2. W ramach swojego zakresu obowiązków określonego w art. 195
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w art. 107d Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz unikając
powielania działań innych instytucji lub organów, Rzecznik Praw
Obywatelskich może – na tych samych warunkach – współpracować
z instytucjami i organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za
promowanie i ochronę praw podstawowych.

▼B

Artykuł 6

1. Rzecznika Praw Obywatelskich mianuje Parlament Europejski po
każdych wyborach do Parlamentu Europejskiego na okres jego kadencji.
Może on być mianowany ponownie.

2. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera się spośród osób, które są
obywatelami Unii, korzystają z pełni praw obywatelskich
i politycznych, dają gwarancję niezależności oraz spełniają warunki
wymagane przy sprawowaniu najwyższych urzędów sądowych
w swoim kraju lub posiadają uznane kompetencje i doświadczenie,
niezbędne do wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Artykuł 7

1. Rzecznik kończy wykonywanie swych funkcji wraz z końcem
swojej kadencji, z powodu rezygnacji lub z powodu jego odwołania.

2. Z wyjątkiem przypadku odwołania, Rzecznik Praw Obywatelskich
wykonuje swoją funkcję do czasu wyznaczenia jego następcy.

3. W przypadku wcześniejszego zakończenia wykonywania funkcji,
następcę mianuje się w terminie trzech miesięcy od zwolnienia urzędu
na okres pozostający do zakończenia kadencji parlamentarnej.
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▼B

Artykuł 8

Rzecznik Praw Obywatelskich może zostać odwołany przez Trybunał
Sprawiedliwości na żądanie Parlamentu Europejskiego, jeżeli nie spełnia
już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub jeżeli
jest winny poważnego uchybienia.

Artykuł 9

1. Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje swe funkcje
z zachowaniem pełnej niezależności, w interesie ogólnym Wspólnot
i obywateli Unii. W trakcie wykonywania swych funkcji nie zwraca
się o instrukcje do ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu lub innego
organu. Powstrzymuje się od wszelkich działań niezgodnych
z charakterem jego funkcji.

2. Obejmując swą funkcję, Rzecznik Praw Obywatelskich uroczyście
zobowiązuje się przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europej-
skich, że będzie wykonywać swe obowiązki w pełni niezależnie
i bezstronnie oraz że w czasie swojej kadencji i po jej zakończeniu
będzie przestrzegać zobowiązań, które z nich wynikają,
w szczególności obowiązku uczciwego i roztropnego postępowania
w odniesieniu do przyjmowania niektórych stanowisk lub korzyści po
zakończeniu jego funkcji.

Artykuł 10

1. W trakcie swej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich nie może
sprawować żadnych innych funkcji politycznych lub administracyjnych
lub podejmować żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działal-
ności zawodowej.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich ma tę samą rangę w zakresie wyna-
grodzenia, dodatków lub emerytury, jak sędzia w Trybunale Sprawied-
liwości Wspólnot Europejskich.

3. Artykuły 12–15 oraz art. 18 Protokołu w sprawie przywilejów
i immunitetów Wspólnot Europejskich stosują się do Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz do urzędników i pracowników jego sekretariatu.

Artykuł 11

1. Rzecznik Praw Obywatelskich wspierany jest przez sekretariat
wraz z kierownikiem sekretariatu.

2. Urzędnicy i pracownicy sekretariatu Rzecznika Praw Obywatel-
skich podlegają przepisom i zasadom mającym zastosowanie do innych
pracowników Wspólnot Europejskich. Ich liczbę określa się każdego
roku w ramach procedury budżetowej (1).

3. Pracownicy Wspólnot Europejskich i Państw Członkowskich
mianowani do sekretariatu Rzecznika Praw Obywatelskich zostają odde-
legowani w interesie służby, mając zagwarantowane automatyczne przy-
wrócenie na stanowisko, które zajmowali w instytucji, która ich odde-
legowała.

4. W sprawach dotyczących jego personelu Rzecznik posiada taki
sam status, jak instytucje w rozumieniu art. 1 Regulaminu pracowni-
czego urzędników Wspólnot Europejskich.

▼M1
__________
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(1) Wspólne oświadczenie trzech instytucji określi zasady przewodnie, którymi
należy się kierować, ustalając liczbę pracowników zatrudnionych przez
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz określając status pracowników przepro-
wadzających dochodzenia jako pracowników kontraktowych lub czasowych.
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▼B

Artykuł 13

Siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich jest siedziba Parlamentu
Europejskiego (1).

Artykuł 14

Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje przepisy wykonawcze do
niniejszej decyzji.

Artykuł 15

Pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich mianowany po wejściu w życie
Traktatu o Unii Europejskiej jest mianowany na okres pozostający do
zakończenia kadencji parlamentarnej.

▼M1
__________

▼B

Artykuł 17

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem
jej opublikowania.

1994D0262 — PL — 31.07.2008 — 002.001— 8

(1) Patrz: decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów
Państw Członkowskich dotycząca umiejscowienia siedzib instytucji oraz
niektórych organów i służb Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 341
z 23.12.1992, str. 1).
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►B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) 
NR 1141/2014 

z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 
politycznych 

(Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1) 

zmienione przez: 

Dziennik Urzędowy 

nr strona data 

►M1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/ 
673 z dnia 3 maja 2018 r. 

L 114I 1 4.5.2018 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE, EURATOM) NR 1141/2014 

z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki regulujące status i zasady 
finansowania partii politycznych na poziomie europejskim („europejskie 
partie polityczne”) oraz fundacji politycznych na poziomie europejskim 
(„europejskie fundacje polityczne”). 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia: 

1) „partia polityczna” oznacza stowarzyszenie obywateli: 

— które realizuje cele polityczne; oraz 

— które jest uznane przez porządek prawny przynajmniej jednego 
państwa członkowskiego lub ustanowione zgodnie z porządkiem 
prawnym przynajmniej jednego państwa członkowskiego; 

2) „sojusz polityczny” oznacza ustrukturyzowaną współpracę partii 
politycznych lub obywateli; 

3) „europejska partia polityczna” oznacza sojusz polityczny reali
zujący cele polityczne i zarejestrowany w Urzędzie ds. Europej
skich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, 
ustanowionym w art. 6, zgodnie z warunkami i procedurami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu; 

4) „europejska fundacja polityczna” oznacza podmiot formalnie powi 
ązany z europejską partią polityczną, który jest zarejestrowany 
w Urzędzie zgodnie z warunkami i procedurami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu i którego działalność, wpisująca się 
w cele i podstawowe wartości Unii, wspiera i uzupełnia cele euro
pejskiej partii politycznej poprzez realizację jednego lub kilku 
następujących zadań: 

a) obserwację, analizę i udział w debacie poświęconej kwestiom 
z zakresu europejskiej polityki publicznej oraz procesu integracji 
europejskiej; 

b) opracowywanie działań związanych z kwestiami z zakresu euro
pejskiej polityki publicznej, takich jak organizacja i pomoc 
w organizacji poświęconych tym kwestiom seminariów, szkoleń, 
konferencji i badań, gromadzących zainteresowane pomioty, 
w tym organizacje młodzieżowe i innych przedstawicieli społe
czeństwa obywatelskiego; 

▼B
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c) rozwój współpracy w celu upowszechniania demokracji, w tym 
w państwach trzecich; 

d) spełnianie roli forum współpracy na poziomie europejskim dla 
krajowych fundacji politycznych, przedstawicieli środowisk 
akademickich i innych podmiotów; 

5) „parlament regionalny” lub „zgromadzenie regionalne” oznacza 
organ, którego członkowie sprawują regionalny mandat wyborczy 
albo odpowiadają politycznie przed wybranym zgromadzeniem; 

6) „finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej” oznacza 
dotację przyznaną zgodnie z tytułem VI części pierwszej, lub 
wkład przyznany zgodnie z częścią drugą tytuł VIII rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 ( 1 ) 
(„rozporządzenie finansowe”); 

7) „darowizna” oznacza wszelkie przekazane środki pieniężne, 
wszelkie darowizny rzeczowe, wszelkie towary przekazywane 
poniżej wartości rynkowej, usługi (w tym pożyczki) lub prace 
świadczone poniżej wartości rynkowej, czy wszelkie inne trans
akcje, które stanowią korzyść ekonomiczną dla danej europejskiej 
partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, z wyjątkiem 
wkładów od członków i zwykłej działalności politycznej realizo
wanej na zasadzie dobrowolności przez osoby fizyczne; 

8) „wkład od członków” oznacza wszelką płatność w gotówce, w tym 
składki członkowskie, lub wkłady rzeczowe, lub wszelkie towary 
przekazywane poniżej wartości rynkowej, usługi (w tym pożyczki) 
lub prace świadczone poniżej wartości rynkowej, czy wszelkie inne 
transakcje, które stanowią korzyść ekonomiczną dla danej europej
skiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, jeżeli 
przekazywane są tej europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej przez jednego z jej członków, z wyjątkiem 
zwykłej działalności politycznej realizowanej na zasadzie dobro
wolności przez poszczególnych członków; 

9) „budżet roczny” do celów art. 20 i 27 oznacza całkowitą kwotę 
wydatków w danym roku ujętą w rocznych sprawozdaniach finan
sowych danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej; 

▼M1 
10) „krajowy punkt kontaktowy” oznacza osobę lub osoby wyznaczone 

specjalnie przez stosowne organy w państwach członkowskich do 
celów wymiany informacji o stosowaniu niniejszego rozporządze
nia; 

▼B 
11) „siedziba” oznacza miejsce, w którym europejska partia polityczna 

lub europejska fundacja polityczna ma swoją centralną administra
cję; 

12) „zbieżne naruszenia” oznaczają dwa naruszenia lub większą liczbę 
naruszeń popełnionych w ramach tego samego czynu bezprawnego; 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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13) „ponowne naruszenie” oznacza naruszenie popełnione w ciągu 
pięciu lat od nałożenia na sprawcę kary za ten sam rodzaj 
naruszenia. 

ROZDZIAŁ II 

STATUS EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH 
FUNDACJI POLITYCZNYCH 

Artykuł 3 

Warunki rejestracji 

1. Sojusz polityczny może ubiegać się o rejestrację jako europejska 
partia polityczna, o ile spełnia następujące warunki: 

a) jego siedziba znajduje się w państwie członkowskim wskazanym 
w jego statucie; 

b) ►M1 jego partie członkowskie są reprezentowane, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, przez członków Parlamentu 
Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regional
nych lub zgromadzeń regionalnych, lub ◄ 

sam jako taki lub jego partie członkowskie otrzymali, w co 
najmniej jednej czwartej państw członkowskich, co najmniej trzy 
procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich 
podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego; 

▼M1 
ba) jego partie członkowskie nie należą do innej europejskiej partii 

politycznej; 

▼B 
c) przestrzega, w szczególności w swoim programie i swoich działa

niach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 
TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; 

d) sam jako taki lub jego członkowie uczestniczyli w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego lub publicznie wyrazili zamiar uczestni
czenia w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego; oraz 

e) nie prowadzi działań nastawionych na zysk. 

2. Wnioskodawca może ubiegać się o rejestrację jako europejska 
fundacja polityczna, o ile spełnia następujące warunki: 

a) jest powiązany z europejską partią polityczną zarejestrowaną zgodnie 
z warunkami i procedurami określonymi w niniejszym rozporządze
niu; 

b) jego siedziba znajduje się w państwie członkowskim wskazanym 
w jego statucie; 

▼B
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c) przestrzega, w szczególności w swoim programie i swoich działa
niach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 
TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demo
kracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw czło
wieka, w tym praw osób należących do mniejszości; 

d) jego cele uzupełniają cele europejskiej partii politycznej, z którą jest 
formalnie powiązany; 

e) jego organ zarządzający tworzą członkowie pochodzący z co 
najmniej jednej czwartej państw członkowskich; oraz 

f) nie prowadzi działań nastawionych na zysk. 

3. Europejska partia polityczna może mieć tylko jedną formalnie 
z nią powiązaną europejską fundację polityczną. Każda europejska 
partia polityczna i powiązana europejska fundacja polityczna zapewniają 
rozdział między ich odpowienimi strukturami bieżącego zarządzania 
i kierownictwa a rachunkami finansowymi. 

Artykuł 4 

Zarządzanie w europejskich partii politycznych 

1. Statut europejskiej partii politycznej musi być zgodny z obowiązuj 
ącym prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona siedzibę, 
i zawierać przepisy obejmujące co najmniej następujące elementy: 

a) jej nazwę i logo, które muszą wyraźnie różnić się od nazw i loga już 
istniejących europejskich partii politycznych lub europejskich 
fundacji politycznych; 

b) adres jej siedziby; 

c) program polityczny, w którym określono jej cele i zadania; 

d) oświadczenie, że partia nie prowadzi działań nastawionych na zysk, 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e); 

e) w stosownych przypadkach – nazwę powiązanej z partią fundacji 
politycznej oraz opis łączącego je formalnego związku; 

f) jej organizację administracyjną i finansową oraz procedury w tym 
zakresie, z wyszczególnieniem organów i biur posiadających upraw
nienia dotyczące administracyjnej, finansowej i prawnej reprezentacji 
oraz zasady sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji rocznych spra
wozdań finansowych; oraz 

g) wewnętrzną procedurę stosowaną na wypadek dobrowolnego 
rozwiązania jako europejskiej partii politycznej. 

2. Statut europejskiej partii politycznej musi zawierać przepisy regu
lujące wewnątrzpartyjną organizację, w tym co najmniej następujące 
elementy: 

a) szczegółowe zasady przyjmowania, występowania i wykluczania jej 
członków; do statutu dołączony zostaje wykaz partii członkowskich; 

▼B
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b) prawa i obowiązki odpowiadające poszczególnym typom członko
stwa oraz odnośne prawa głosu; 

c) uprawnienia, zadania i skład jej organów zarządzających, kryteria 
wyboru kandydatów do każdego organu oraz szczegółowe zasady 
ich powoływania i odwoływania; 

d) wewnętrzne procedury decyzyjne, w szczególności procedury głoso
wania i wymogi dotyczące kworum; 

e) jej podejście do kwestii przejrzystości, w szczególności w odniesieniu 
do prowadzenia ksiąg, rachunków i darowizn, prywatności i ochrony 
danych osobowych; oraz 

f) wewnętrzną procedurę dokonywania zmian jej statutu. 

3. Państwo członkowskie siedziby może nałożyć dodatkowe wymogi 
w odniesieniu do statutu, pod warunkiem że będą one zgodne z niniej
szym rozporządzeniem. 

Artykuł 5 

Zarządzanie w europejskich fundacjach politycznych 

1. Statut europejskiej fundacji politycznej musi być zgodny z obowi 
ązującym prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona siedzibę, 
i zawierać przepisy obejmujące co najmniej następujące elementy: 

a) jej nazwę i logo, które muszą wyraźnie różnić się od nazw i loga już 
istniejących europejskich partii politycznych lub europejskich 
fundacji politycznych; 

b) adres jej siedziby; 

c) opis jej celów i zadań, które muszą być zgodne z zadaniami wymie
nionymi w art. 2 pkt 4; 

d) oświadczenie, że partia nie prowadzi działań nastawionych na zysk, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f); 

e) nazwę europejskiej partii politycznej, z którą jest ona bezpośrednio 
powiązana, oraz opis łączącego je formalnego związku; 

f) wykaz jej organów wraz z uprawnieniami, zadaniami i składem 
każdego z nich oraz zasady powoływania i odwoływania członków 
tych organów i osób zarządzających tymi organami; 

g) jej organizację administracyjną i finansową oraz procedury w tym 
zakresie, z wyszczególnieniem organów i biur posiadających upraw
nienia dotyczące administracyjnej, finansowej i prawnej reprezentacji 
oraz zasady sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji rocznych spra
wozdań finansowych; 

h) wewnętrzną procedurę dokonywania zmian jej statutu; oraz 

▼B
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i) wewnętrzną procedurę stosowaną na wypadek dobrowolnego 
rozwiązania jako europejskiej fundacji politycznej. 

2. Państwo członkowskie siedziby może nałożyć dodatkowe wymogi 
w odniesieniu do statutu, pod warunkiem że będą one zgodne z niniej
szym rozporządzeniem. 

Artykuł 6 

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji 
Politycznych 

1. Ustanawia się Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Euro
pejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) do celów rejestracji, kontroli 
i nakładania kar w odniesieniu do europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych zgodnie z niniejszym rozporządze
niem. 

2. Urząd posiada osobowość prawną. Jest on niezależny i wykonuje 
swe zadania przy zachowaniu pełnej zgodności z niniejszym rozporz 
ądzeniem. 

Urząd podejmuje decyzje o rejestracji i usunięciu z rejestru europejskich 
partii politycznych i europejskich fundacji politycznych zgodnie z proce
durami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto 
Urząd regularnie sprawdza, czy nadal spełnione są warunki rejestracji 
określone w art. 3 i czy zarejestrowane europejskie partie polityczne 
i europejskie fundacje polityczne przestrzegają nadal przepisów 
o zarządzaniu ustanowionych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b), d)–f) 
i art. 5 ust. 1 lit. a)–e) i g). 

W swoich decyzjach Urząd w pełni uwzględnia podstawowe prawo 
swobody stowarzyszeń oraz potrzebę zapewnienia pluralizmu partii poli
tycznych w Europie. 

Urząd jest reprezentowany przez swojego dyrektora, który podejmuje 
wszelkie decyzje Urzędu w jego imieniu. 

3. Dyrektora Urzędu mianują za wspólną zgodą Parlament Europej
ski, Rada i Komisja (zwane łącznie „instytucją powołującą”) na pięcio
letnią, nieodnawialną kadencję na podstawie propozycji zgłoszonych 
przez komisję selekcyjną, w której skład wchodzą sekretarze generalni 
tych instytucji, w wyniku otwartego wezwania do zgłaszania 
kandydatur. 

Dyrektora Urzędu wybiera się na podstawie jego kwalifikacji osobistych 
i zawodowych. Dyrektor nie może być członkiem Parlamentu Europej
skiego, nie może sprawować żadnego mandatu wyborczego ani być 
obecnym lub byłym pracownikiem europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej. Wybrany dyrektor nie może znaj
dować się w sytuacji konfliktu interesów między jego obowiązkami 
jako dyrektora Urzędu a innymi oficjalnymi obowiązkami, w szczegól
ności w odniesieniu do stosowania przepisów niniejszego rozporządze
nia. 

Wakat powstały w wyniku rezygnacji, przejścia na emeryturę, dymisji 
lub śmierci obsadza się zgodnie z tą samą procedurą. 

W razie zwykłego zastąpienia lub dobrowolnej rezygnacji dyrektor 
nadal sprawuje obowiązki do chwili objęcia obowiązków przez 
następcę. 

▼B
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Jeżeli dyrektor Urzędu przestaje spełniać warunki wymagane do wyko
nywania jego obowiązków, co najmniej dwie z trzech instytucji, 
o których mowa w akapicie pierwszym, mogą go zgodnie zdymisjo
nować na podstawie sprawozdania sporządzonego przez komisję selek
cyjną, o której mowa w akapicie pierwszym, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek którejkolwiek z tych trzech instytucji. 

Dyrektor Urzędu jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. 
Działając w imieniu Urzędu, dyrektor nie może zwracać się o instrukcje 
do jakiejkolwiek instytucji, rządu lub innego organu, urzędu czy agencji 
ani takich instrukcji od nich przyjmować. Dyrektor Urzędu powstrzy
muje się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem pełnionych 
przez niego obowiązków. 

Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonują wspólnie wobec dyrek
tora kompetencje powierzone instytucji powołującej przez regulamin 
pracowniczy urzędników (i warunki zatrudnienia innych pracowników 
Unii Europejskiej) ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, 
EWWiS)nr 259/68 ( 1 ). Z zastrzeżeniem decyzji o mianowaniu i dymisji 
te trzy instytucje mogą uzgodnić, że powierzą wykonywanie niektórych 
lub wszystkich pozostałych kompetencji przyznanych instytucji powo 
łującej jednej z nich. 

Instytucja powołująca może nałożyć na dyrektora inne zadania, pod 
warunkiem że takie zadania nie są sprzeczne z obciążeniem pracą wyni
kającym z obowiązków dyrektora Urzędu oraz nie powodują konfliktu 
interesów ani nie podważają pełnej niezależności dyrektora. 

4. Urząd znajduje się fizycznie w Parlamencie Europejskim, który 
udostępnia Urzędowi wszelkie niezbędne pomieszczenia biurowe 
i wyposażenie służące wsparciu administracyjnemu. 

5. Dyrektor Urzędu jest wspomagany przez pracowników jednej lub 
większej liczby instytucji Unii. Pracując w Urzędzie, tacy pracownicy 
działają pod wyłącznym zwierzchnictwem dyrektora Urzędu. 

Wybór pracowników nie może powodować konfliktu interesów między 
ich obowiązkami wykonywanymi w Urzędzie a wszelkimi innymi 
oficjalnymi obowiązkami, zaś pracownicy powstrzymują się od wszel
kich czynności niezgodnych z charakterem ich obowiązków. 

6. Urząd zawiera z Parlamentem Europejskim oraz w razie potrzeby 
z innymi instytucjami umowy w sprawie uregulowań administracyjnych 
koniecznych do wykonywania jego zadań, w szczególności umowy 
dotyczące pracowników, usług i wsparcia, zgodnie z ust. 4, 5 i 8. 

7. Środki na wydatki Urzędu są przewidziane w oddzielnym tytule 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w sekcji dotyczącej Parlamentu 
Europejskiego. Środki muszą być wystarczające do zapewnienia pełnej 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 
1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrud
nienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające 
specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji 
(Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
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i niezależnej działalności Urzędu. Dyrektor przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu projekt planu budżetowego Urzędu, który zostaje 
podany do wiadomości publicznej. Parlament Europejski deleguje 
zadania urzędnika zatwierdzającego dotyczące tych środków na dyrek
tora Urzędu. 

8. Do Urzędu stosuje się rozporządzenie Rady nr 1 ( 1 ). 

Tłumaczenia wymagane dla funkcjonowania Urzędu i rejestru są zapew
niane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. 

9. Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego udzie
lają sobie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania ich odpo
wiednich kompetencji na mocy niniejszego rozporządzenia. 

10. Dyrektor przedkłada co roku Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji sprawozdanie z działalności Urzędu. 

11. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność 
decyzji Urzędu zgodnie z art. 263 TFUE i jest właściwy do orzekania 
w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
Urząd zgodnie z art. 268 i 340 TFUE. Jeżeli Urząd nie wyda decyzji 
wymaganej na mocy niniejszego rozporządzenia, przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej można wszcząć postępowanie 
o zaniechanie działania zgodnie z art. 265 TFUE. 

Artykuł 7 

Rejestr europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 
politycznych 

1. Urząd ustanawia rejestr europejskich partii politycznych i europej
skich fundacji politycznych oraz nim zarządza. Informacje z rejestru 
udostępnia się online zgodnie z art. 32. 

2. W celu zagwarantowania należytego funkcjonowania rejestru 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 36 w zakresie objętym odpowiednimi przepisami niniejszego 
rozporządzenia dotyczących: 

a) informacji i dokumentów poświadczających znajdujących się 
w posiadaniu Urzędu, dla których rejestr ma być właściwym repo
zytorium, które obejmują statut europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej, wszelkie inne dokumenty przed 
łożone w ramach wniosku o zarejestrowanie zgodnie z art. 8 ust. 2, 
wszelkie dokumenty przekazane przez państwo członkowskie 
siedziby, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz informacje o tożsa
mości osób będących członkami organów lub sprawujących funkcje 
reprezentacji administracyjnej, finansowej i prawnej, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i art. 5 ust. 1 lit. g); 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia 
systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 
z 6.10.1958, s. 385).

F4_Rozporządzenie w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

- 255 - 



 

02014R1141 — PL — 04.05.2018 — 001.001 — 10 

b) materiałów z rejestru, o których mowa w lit. a), co do których rejestr 
ma być właściwy dla poświadczenia legalności ustalonej przez Urząd 
w ramach jego kompetencji przewidzianych w niniejszym rozporz 
ądzeniu. Urząd nie jest właściwy dla sprawdzania spełnienia przez 
europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną 
jakichkolwiek obowiązków lub wymogów nałożonych na daną partię 
lub fundację przez państwo członkowskie siedziby zgodnie z art. 4 
i 5 oraz art. 14 ust. 2, które mają charakter dodatkowy w stosunku 
do obowiązków i wymogów określonych w niniejszym rozporządze
niu. 

3. Komisja w drodze aktów wykonawczych określa szczegółowo 
system nadawania numerów rejestrowych, który będzie stosowany 
w rejestrze, oraz standardowe odpisy z rejestru udostępniane osobom 
trzecim na żądanie, w tym treść pism i dokumentów. Odpisy te nie 
mogą zawierać danych osobowych innych niż tożsamość osób będących 
członkami organów lub sprawujących funkcje reprezentacji administra
cyjnej, finansowej i prawnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i art. 
5 ust. 1 lit. g). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 37. 

Artykuł 8 

Wniosek o rejestrację 

1. Wniosek o rejestracę składa się do Urzędu. Wniosek o rejestrację 
w charakterze europejskiej fundacji politycznej składa się tylko za 
pośrednictwem europejskiej partii politycznej, z którą wnioskodawca 
jest formalnie powiązany. 

2. Do wniosku załącza się: 

a) dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia warunki 
określone w art. 3, w tym standardowe, formalne oświadczenie 
w formie określonej w załączniku; 

b) statut partii lub fundacji, który zawiera przepisy zgodnie z wymogami 
art. 4 i 5, w tym odpowiednie załączniki i w razie potrzeby oświad
czenie państwa członkowskiego siedziby, o którym mowa w art. 15 
ust. 2. 

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36 i w zakresie uregulowanym odpowiednimi przepisami 
niniejszego rozporządzenia: 

a) w celu ustalenia uzupełniających informacji lub dokumentu poświad
czającego, o których mowa w ust. 2 i które są potrzebne Urzędowi 
do wypełniania zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, 
dotyczących działania rejestru; 

b) w celu zmiany standardowego, formalnego oświadczenia w 
załączniku, w zakresie szczegółowych informacji udzielanych przez 
wnioskodawcę, w razie gdy jest to konieczne do zapewnienia 
wystarczających informacji o osobie podpisującej oświadczenie, jej 
upoważnieniu i europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej, która tę osobę upoważniła do reprezentowania 
jej na potrzeby tego oświadczenia. 

▼B
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4. Dokumentację przedłożoną Urzędowi w ramach wniosku publi
kuje się niezwłocznie na stronie internetowej, o której mowa w art. 32. 

Artykuł 9 

Rozpatrzenie wniosku i decyzja Urzędu 

1. Urząd rozpatruje wniosek w celu ustalenia, czy wnioskodawca 
spełnia warunki rejestracji ustanowione w art. 3 i czy statut zawiera 
przepisy wymagane w art. 4 i 5. 

2. Urząd podejmuje decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy, chyba 
że stwierdzi, że wnioskodawca nie spełnia warunków rejestracji ustano
wionych w art. 3 lub że statut nie zawiera przepisów wymaganych 
w art. 4 i 5. 

Urząd publikuje swoją decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy 
w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku o rejestrację lub 
w razie zastosowania procedury okreśonej w art. 15 ust. 4, w terminie 
czterech miesięcy od otrzymania wniosku o rejestrację. 

Jeżeli wniosek jest niekompletny, Urząd niezwłocznie zwraca się do 
wnioskodawcy o udzielenie wszelkich dodatkowych, wymaganych 
informacji. Bieg terminu określonego w akapicie drugim rozpoczyna 
się dopiero w dniu otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku. 

3. Standardowe, formalne oświadczenie, o którym mowa w art. 8 
ust. 2 lit. a), uznaje się za wystarczające, aby Urząd mógł stwierdzić, 
czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. c) lub 
art. 3 ust. 2 lit. c), w zależnoci od tego, który z tych przepisów znajduje 
zastosowanie. 

4. Decyzję Urzędu o zarejestrowaniu wnioskodawcy publikuje się 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze statutem danej partii 
lub fundacji. Decyzję o odmowie zarejestrowania wnioskodawcy publi
kuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze szczegó 
łowym uzasadnieniem odmowy. 

5. Wszelkie zmiany w dokumentach lub statutach przedłożonych 
jako część wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 podaje się do 
wiadomości Urzędu, który aktualizuje rejestrację, stosując odpowiednio 
z procedury określone w art. 15 ust. 2 i 4. 

6. Zaktualizowana lista partii będących członkami europejskiej partii 
politycznej, załączana do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2, przesyłana 
jest Urzędowi co roku. Wszelkie zmiany, w następstwie których euro
pejska partia polityczna może przestać spełniać warunek ustanowiony 
w art. 3 ust. 1 lit. b), podaje się do wiadomości Urzędu w terminie 
czterech tygodni od dokonania takiej zmiany. 

▼B
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Artykuł 10 

Weryfikacja spełnienia warunków i wymogów rejestracji 

1. Bez uszczerbku dla procedury określonej w ust. 3 Urząd regu
larnie sprawdza, czy zarejestrowane europejskie partie polityczne i euro
pejskie fundacje polityczne nadal spełniają warunki rejestracji określone 
w art. 3 i czy przestrzegają nadal przepisów o zarządzaniu określonych 
w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f) oraz w art. 5 ust. 1 lit. a)–e) i g). 

2. Jeżeli Urząd stwierdzi, że nie jest spełniony któryś z warunków 
rejestracji lub przepisów o zarządzaniu, o których mowa w ust. 1, 
z wyjątkiem warunków zawartych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 
lit. c), powiadamia daną europejską partię polityczną lub europejską 
fundację polityczną. 

3. ►M1 Parlament Europejski, działając z własnej inicjatywy lub 
w reakcji na uzasadniony wniosek grupy obywateli przedłożony zgodnie 
z odnośnymi przepisami jego regulaminu, Rada lub Komisja mogą 
złożyć w Urzędzie wniosek o sprawdzenie spełnienia przez określoną 
europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną 
warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c). 
W takich przypadkach oraz w przypadkach, o których mowa w art. 16 
ust. 3 lit. a), Urząd zwraca się do komitetu niezależnych wybitnych 
osobistości ustanowionego w art. 11 o opinię. Komitet wydaje opinię 
w terminie dwóch miesięcy. ◄ 

W przypadku gdy Urząd dowie się o okolicznościach mogących 
wywołać wątpliwości co do spełnienia przez określoną europejską partię 
polityczną lub europejską fundację polityczną warunków określonych 
w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c), powiadamia Parlament 
Europejski, Radę i Komisję, żeby umożliwić im złożenie wniosku 
o sprawdzenie, o którym mowa w akapicie pierwszym. Bez uszczerbku 
dla akapitu pierwszego Parlament Europejski, Rada i Komisja zgłaszają 
swój zamiar w terminie dwóch miesięcy od otrzymania przedmiotowego 
powiadomienia. 

Procedur określonych w akapitach pierwszym i drugim nie wszczyna się 
w okresie dwóch miesięcy poprzedzających wybory do Parlamentu 
Europejskiego. 

Uwzględniając opinię komitetu, Urząd postanawia, czy usunąć z rejestru 
daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną. 
Urząd należycie uzasadnia swoją decyzję. 

Urząd może podjąć decyzję o usunięciu z rejestru ze względu na nieprze
strzeganie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) lub art. 3 ust. 2 lit. 
c) tylko w razie oczywistego i poważnego naruszenia tych warunków. 
Decyzję przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 4. 

▼B
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4. Decyzję Urzędu o usunięciu z rejestru europejskiej partii poli
tycznej lub europejskiej fundacji politycznej ze względu na oczywiste 
i poważne naruszenie w zakresie spełnienia warunków okeślonych 
w art. 3 ust. 1 lit. c) lub art. 3 ust. 2 lit. c) podaje się do wiadomości 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Decyzja wchodzi w życie jedynie 
w przypadku, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w okresie trzech miesięcy od podania przedmiotowej decyzji 
do wiadomości Parlamentu Europejskiego i Rady lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada powiadomiły 
Urząd o braku sprzeciwu. W razie sprzeciwu Parlamentu Europejskiego 
i Rady europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna 
pozostaje w rejestrze. 

Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec decyzji 
tylko z przyczyn związanych z oceną spełnienia warunków rejestracji 
określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c). 

Zainteresowaną europejską partię polityczną lub europejską fundację 
polityczną powiadamia się o zgłoszeniu sprzeciwu wobec decyzji 
Urzędu o usunięciu jej z rejestru. 

Parlament Europejski i Rada zajmują stanowisko zgodnie z ich odpo
wiednimi przepisami dotyczącymi podejmowania decyzji określonymi 
zgodnie z Traktatami. Każdy sprzeciw musi być należycie uzasadniony 
i podany do publicznej wiadomości. 

5. Decyzja Urzędu o usunięciu z rejestru europejskiej partii poli
tycznej lub europejskiej fundacji politycznej, wobec której nie wnie
siono sprzeciwu w ramach procedury określonej w ust. 4, jest publiko
wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze szczegó 
łowym uzasadnieniem usunięcia z rejestru i wchodzi w życie trzy 
miesiące po dacie tej publikacji. 

6. Europejska fundacja polityczna automatycznie traci swój status, 
jeżeli europejska partia polityczna, z którą jest ona powiązana, zostaje 
usunięta z rejestru. 

Artykuł 11 

Komitet niezależnych wybitnych osobistości 

1. Niniejszym ustanawia się komitet niezależnych wybitnych osobis
tości. Komitet ten składa się z sześciu członków, przy czym Parlament 
Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch członków. Człon
kowie komitetu są wybierani na podstawie ich kwalifikacji osobistych 
i zawodowych. Nie mogą być oni członkami Parlamentu Europejskiego, 
Rady ani Komisji, nie mogą sprawować żadnego mandatu wyborczego, 
być urzędnikami ani innymi pracownikami Unii Europejskiej, nie mogą 
być obecnymi ani byłymi pracownikami europejskiej partii politycznej 
ani europejskiej fundacji politycznej. 

Członkowie komitetu są niezależni w wykonywaniu swoich obowiąz
ków. Nie mogą zwracać się o instrukcje od żadnej instytucji, żadnego 
rządu, organu, urzędu ani agencji ani takich instrukcji od nich przyj
mować, a także powstrzymują się od wszelkich działań niezgodnych 
z charakterem pełnionych przez nich obowiązków. 
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Skład komitetu jest odnawiany w terminie sześciu miesięcy od zakoń
czenia pierwszej po wyborach do Parlamentu Europejskiego sesji Parla
mentu Europejskiego. Mandat członków nie jest odnawialny. 

2. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Członkowie 
komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego komitetu zgodnie 
z tym regulaminem wewnętrznym. Parlament Europejski zapewnia 
komitetowi sekretariat i finansowanie. Sekretariat komitetu działa pod 
wyłącznym zwierzchnictwem komitetu. 

3. Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię w sprawie wszelkiego 
ewentualnego wyraźnego i poważnego naruszenia przez europejską 
partię polityczną lub europejską fundację polityczną wartości, na 
których opiera się Unia, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 
lit. c). W tym celu komitet może zwrócić się do Urzędu, Parlamentu 
Europejskiego, zainteresowanej europejskiej partii politycznej lub euro
pejskiej fundacji politycznej, do innych partii politycznych, fundacji 
politycznych lub innych zainteresowanych podmiotów o udostępnienie 
odpowiedniego dokumentu i dowodu oraz może zażądać wysłuchania 
ich przedstawicieli. 

W wydawanych opiniach komitet w pełni uwzględnia podstawowe 
prawo do swobody stowarzyszania się oraz konieczność zapewnienia 
pluralizmu partii politycznych w Europie. 

Opinie komitetu są bezzwłocznie podawane do wiadomości publicznej. 

ROZDZIAŁ III 

STATUS PRAWNY EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH 
I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH 

Artykuł 12 

Osobowość prawna 

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne posiadają 
europejską osobowość prawną. 

Artykuł 13 

Uznawanie w świetle prawa i zdolność prawna 

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są uzna
wane w świetle prawa i posiadają zdolność prawną we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Artykuł 14 

Prawo właściwe 

1. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu lub 
– w przypadku kwestii uregulowanych w nim tylko częściowo – 
w odniesieniu do tych aspektów, których niniejsze rozporządzenie nie 
obejmuje, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje poli
tyczne podlegają mającym zastosowanie krajowym przepisom prawa 
państwa członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba. 

▼B
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Działania prowadzone przez europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne w innych państwach członkowskich podlegają 
odnośnym krajowym przepisom tych państw członkowskich. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu lub 
mających zastosowanie przepisach, na podstawie ust. 2, lub – w przy
padku kwestii uregulowanych w nich tylko częściowo – w odniesieniu 
do tych aspektów, które nie są objęte niniejszym rozporządzeniem 
i tymi przepisami, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje 
polityczne podlegają przepisom swojego statutu. 

Artykuł 15 

Nabycie europejskiej osobowości prawnej 

1. Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna 
nabywa europejską osobowość prawną w dniu opublikowania w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji o rejestracji wydanej przez 
Urząd zgodnie z art. 9. 

2. Jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym ma swoją 
siedzibę podmiot składający wniosek o rejestrację jako europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja polityczna, do wniosku złożonego 
zgodnie z art. 8 dołącza się oświadczenie tego państwa członkowskiego 
potwierdzające, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie 
krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny 
z mającymi zastosowanie przepisami, o których mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy. 

3. W przypadku gdy wnioskodawca posiada osobowość prawną na 
mocy prawa państwa członkowskiego, nabycie europejskiej osobowości 
prawnej jest uznawane przez to państwo członkowskie za przekształ
cenie krajowej osobowości prawnej w zastępującą ją europejską osobo
wość prawną. Po nabyciu europejskiej osobowości prawnej podmiot 
zachowuje wszelkie istniejące uprzednio prawa i obowiązki poprzed
niego krajowego podmiotu prawnego, który przestaje istnieć. 
W kontekście takiego przekształcenia dane państwo członkowskie nie 
może stosować niemożliwych do spełnienia warunków. Wnioskodawca 
utrzymuje swoją siedzibę w danym państwie członkowskim do dnia 
opublikowania decyzji zgodnie z art. 9. 

4. Jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym wniosko
dawca ma swoją siedzibę, Urząd wyznacza datę opublikowania, o której 
mowa w ust. 1, dopiero po konsultacji z tym państwem członkowskim. 

Artykuł 16 

Utrata europejskiej osobowości prawnej 

1. Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna 
traci europejską osobowość prawną w dniu wejścia w życie opubliko
wanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji Urzędu o jej 
usunięciu z rejestru. Decyzja taka wchodzi w życie trzy miesiące po 
opublikowaniu, chyba że dana europejska partia polityczna lub euro
pejska fundacja polityczna zwróci się o skrócenie tego terminu. 

2. Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna 
zostaje usunięta z rejestru na mocy decyzji Urzędu: 
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a) w wyniku decyzji przyjętej zgodnie z art. 10 ust. 2–5; 

b) w okolicznościach, o których mowa w art. 10 ust. 6; 

c) na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej; lub 

d) w przypadkach, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy lit. b) 
niniejszego artykułu. 

3. Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna dopuści się poważnego zaniedbania obowiązków przewidzianych 
w krajowym prawie mającym zastosowanie na mocy art. 14 ust. 2 
akapit pierwszy, państwo członkowskie siedziby może skierować do 
Urzędu należycie uzasadniony wniosek o skreślenie jej z rejestru, 
w którym to wniosku dokładnie i wyczerpująco wskaże niezgodne 
z prawem działania oraz konkretne wymogi krajowe, których nie docho
wano. W takich przypadkach Urząd: 

a) w kwestiach związanych wyłącznie lub w przeważającym stopniu 
z elementami dotyczącymi przestrzegania wartości, na których opiera 
się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, wszczyna postępowanie 
sprawdzające zgodnie z art. 10 ust. 3. Zastosowanie ma także art. 10 
ust. 4, 5 i 6; 

b) we wszystkich innych kwestiach i jeżeli uzasadniony wniosek 
danego państwa członkowskiego potwierdzi, że zostały wyczerpane 
wszystkie środki krajowe, postanawia usunąć z rejestru daną euro
pejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną. 

Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna 
dopuści się poważnego zaniedbania obowiązków przewidzianych 
w krajowym prawie mającym zastosowanie na mocy art. 14 ust. 2 
akapit drugi i jeżeli dana kwestia ma związek wyłącznie lub w przewa 
żającym stopniu z elementami dotyczącymi przestrzegania wartości, na 
których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, dane państwo 
członkowskie może skierować do Urzędu wniosek zgodnie z przepisami 
akapitu pierwszego niniejszego ustępu. Urząd postępuje zgodnie zaka
pitem pierwszym lit. a) niniejszego ustępu. 

We wszystkich przypadkach Urząd podejmuje działania bez nieuzasad
nionej zwłoki. Urząd informuje dane państwo członkowskie oraz daną 
europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną o dzia 
łaniach podjętych w następstwie uzasadnionego wniosku o usunięciu 
z rejestru. 

4. Urząd określa datę opublikowania, o której mowa w ust. 1, po 
konsultacji z państwem członkowskim, w którym ma siedzibę euro
pejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna. 

5. Jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja 
polityczna uzyska osobowość prawną na mocy prawa państwa człon
kowskiego siedziby, to uzyskanie osobowości prawnej jest uznawane 
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przez to państwo członkowskie za przekształcenie europejskiej osobo
wości prawnej w krajową osobowość prawną, przy pełnym zachowaniu 
istniejących uprzednio praw i obowiązków poprzedniego europejskiego 
podmiotu prawnego. W kontekście takiego przekształcenia dane 
państwo członkowskie nie może stosować niemożliwych do spełnienia 
warunków. 

6. Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna nie uzyska osobowości prawnej na mocy prawa państwa człon
kowskiego siedziby, zostaje ona rozwiązana zgodnie z mającym zasto
sowanie prawem tego państwa członkowskiego. Dane państwo człon
kowskie może wymagać, aby takie rozwiązanie zostało poprzedzone 
nabyciem przez daną partię lub fundację krajowej osobowości prawnej 
zgodnie z ust. 5. 

7. We wszystkich sytuacjach, o których mowa w ust. 5 i 6, dane 
państwo członkowskie zapewnia pełne przestrzeganie warunku niepro
wadzenia działań nastawionych na zysk, o którym mowa w art. 3. 
Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego mogą 
uzgodnić z danym państwem członkowskim szczegółowe zasady zakoń
czenia europejskiej osobowości prawnej, w szczególności aby zapewnić 
zwrot funduszy otrzymanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej 
i zapłatę wszelkich kar finansowych nałożonych zgodnie z art. 27. 

ROZDZIAŁ IV 

PRZEPISY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA 

Artykuł 17 

Warunki finansowania 

1. Europejska partia polityczna zarejestrowana zgodnie z warunkami 
i procedurami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, która repre
zentowana jest w Parlamencie Europejskim przez co najmniej jednego 
ze swych członków i która nie znajduje się w jednej z sytuacji wyklu
czenia, o których mowa w art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego, 
może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
zgodnie z warunkami określonymi przez urzędnika zatwierdzającego 
Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do składania wniosków 
o wkład. 

2. Europejska fundacja polityczna, powiązana z europejską partią 
polityczną kwalifikującą się do ubiegania się o finansowanie na 
podstawie ust. 1, zarejestrowana zgodnie z warunkami i procedurami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu i nieznajdująca się w jednej 
z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 106 ust. 1 rozporz 
ądzenia finansowego, może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogól
nego Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi przez urzęd
nika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do skła
dania wniosków. 

3. Do celów ustalania kwalifikowalności do ubiegania się o finanso
wanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej zgodnie z ust. 1 niniej
szego artykułu i art. 3 ust. 1 lit. b) oraz do celów stosowania art. 19 
ust. 1 członka Parlamentu Europejskiego uznaje się za członka tylko 
jednej europejskiej partii politycznej, która, w stosownych przypadkach, 
jest partią, z którą jego krajowa lub regionalna partia polityczna jest 
powiązana w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wnio
sków o finansowanie. 
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4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu ogólnego Unii Europej
skiej nie mogą przekroczyć 90 % rocznych, podlegających zwrotowi 
wydatków wskazanych w budżecie danej europejskiej partii politycznej 
i 95 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez daną europejską 
fundację polityczną. Europejskie partie polityczne mogą wykorzystać 
niewykorzystaną część wkładu przyznanego przez Unię na pokrycie 
podlegających zwrotowi wydatków w ciągu jednego roku budżetowego 
następującego po przyznaniu tego wkładu. Kwoty niewykorzystane po 
upływie tego roku budżetowego podlegają zwrotowi zgodnie z rozporz 
ądzeniem finansowym. 

▼B 
5. W granicach określonych w art. 21 i 22 wydatki podlegające 
zwrotowi z wkładu finansowego obejmują wydatki administracyjne 
i wydatki związane ze wsparciem technicznym, posiedzeniami, anali
zami, wydarzeniami transgranicznymi, badaniami, informowaniem 
i publikacjami, a także wydatki związane z kampaniami. 

Artykuł 18 

Wniosek o finansowanie 

1. W celu otrzymania finansowania z budżetu ogólnego Unii Euro
pejskiej europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna, 
która spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 lub ust. 2, składa 
wniosek do Parlamentu Europejskiego w następstwie zaproszenia do 
składania wniosków o wkład lub zaproszenia do składania wniosków. 

2. W chwili składania wniosku europejska partia polityczna i euro
pejska fundacja polityczna musi spełniać wymogi wyszczególnione 
w art. 23 oraz, od dnia złożenia wniosku do końca roku budżetowego 
lub działania objętego wkładem lub dotacją, musi pozostać zarejestro
wana w rejestrze i nie może podlegać żadnym karom przewidzianym 
w art. 27 ust. 1 i art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi). 

▼M1 
2a. Europejska partia polityczna uwzględnia w swoim wniosku 
dowody wykazujące, iż jej unijne partie członkowskie co do zasady 
publikowały na swoich stronach internetowych, w sposób wyraźnie 
widoczny i przyjazny dla użytkownika, przez 12 miesięcy poprzedzaj 
ących ostateczny termin złożenia wniosku, program polityczny i logo 
europejskiej partii politycznej. 

▼B 
3. Europejska fundacja polityczna dołącza do wniosku swój roczny 
program prac lub plan działania. 

4. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego przyjmuje 
decyzję w ciągu trzech miesięcy od dnia zamknięcia zaproszenia do 
składania wniosków o wkład lub zaproszenia do składania wniosków 
oraz zatwierdza odnośne środki i zarządza nimi zgodnie z rozporządze
niem finansowym. 

5. Europejska fundacja polityczna może ubiegać się o finansowanie 
z budżetu ogólnego Unii Europejskiej jedynie za pośrednictwem euro
pejskiej partii politycznej, z którą jest powiązana. 

▼M1
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Artykuł 19 

Kryteria przyznawania i podział finansowania 

▼M1 
1. Odnośne środki dostępne dla europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych, którym przyznano wkłady lub 
dotacje zgodnie z art. 18, są rozdzielane co roku według następującego 
klucza: 

— 10 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące 
beneficjentami, w równych częściach, 

— 90 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące 
beneficjentami proporcjonalnie do liczby członków wybranych do 
Parlamentu Europejskiego. 

Ten sam klucz podziału stosowany jest przy przyznawaniu finansowania 
europejskim fundacjom politycznym, na podstawie ich powiązania 
z europejskimi partiami politycznymi. 

▼B 
2. Podział, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest na podstawie 
liczby członków wybranych do Parlamentu Europejskiego, którzy są 
członkami wnioskującej europejskiej partii politycznej w dniu, w którym 
upływa ostateczny termin składania wniosków o finansowanie, 
z uwzględnieniem art. 17 ust. 3. 

Po tym terminie jakiekolwiek zmiany tej liczby nie mają wpływu na 
odnośny poziom finansowania europejskich partii politycznych lub 
europejskich fundacji politycznych. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
wymogu określonego w art. 17 ust. 1, zgodnie z którym europejską 
partię polityczną musi reprezentować w Parlamencie Europejskim przy
najmniej jeden z jej członków. 

Artykuł 20 

Darowizny i wkłady 

1. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
mogą przyjmować darowizny od osób fizycznych lub prawnych, 
których wartość nie przekracza 18 000 EUR rocznie i na darczyńcę. 

2. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, 
w momencie składania swoich rocznych sprawozdań finansowych 
zgodnie z art. 23, przekazują także wykaz wszystkich darczyńców 
wraz z odnośnymi darowiznami, wskazując zarówno charakter, jak 
i wartość poszczególnych darowizn. Niniejszy ustęp ma zastosowanie 
również do wkładów przekazywanych przez partie będące członkami 
europejskich partii politycznych oraz organizacje będące członkami 
europejskich fundacji politycznych. 

W odniesieniu do darowizn od osób fizycznych, których wartość prze
kracza 1 500 EUR, lecz nie przekracza 3 000 EUR, dana europejska 
partia polityczna lub europejska fundacja polityczna wskazuje, czy 
odpowiedni darczyńcy udzielili uprzedniej pisemnej zgody na publi
kację zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. e). 

3. Darowizny, jakie europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne otrzymują w okresie sześciu miesięcy przed wybo
rami do Parlamentu Europejskiego, są co tydzień zgłaszane Urzędowi 
na piśmie i zgodnie z ust. 2. 

▼B
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4. Pojedyncze darowizny, których wartość przekracza 12 000 EUR, 
przyjęte przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje poli
tyczne, są niezwłocznie zgłaszane Urzędowi na piśmie i zgodnie z ust. 2. 

5. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne nie 
przyjmują: 

a) anonimowych darowizn lub wkładów, 

b) darowizn pochodzących z budżetów grup politycznych w Parla
mencie Europejskim; 

c) darowizn od organów publicznych, państw członkowskich lub 
państw trzecich lub od przedsiębiorstw, na które te organy publiczne 
mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ 
z uwagi na ich własność, ich udział finansowy lub przepisy, którym 
podlegają; lub 

d) darowizn od podmiotów prywatnych mających siedzibę w państwie 
trzecim lub od osób fizycznych z państw trzecich, które nie są 
uprawnione do głosowania w wyborach do Parlamentu Europej
skiego. 

6. W ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez europejską partię 
polityczną lub europejską fundację polityczną wszelkie dotacje, które 
nie są dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia: 

a) zwracane są darczyńcy lub osobie występującej w jego imieniu; lub 

b) jeżeli zwrot jest niemożliwy – zgłaszane są Urzędowi i Parlamentowi 
Europejskiemu. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego 
ustala należność i zezwala na odzyskanie środków zgodnie z art. 78 
i 79 rozporządzenia finansowego. Środki zapisywane są jako 
dochody ogólne w sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej 
dotyczącej Parlamentu Europejskiego. 

7. Dopuszczalne są wkłady na rzecz europejskiej partii politycznej 
przekazywane przez jej członków. Wartość takich wkładów nie może 
przekraczać 40 % rocznego budżetu europejskiej partii politycznej. 

8. Dopuszczalne są wkłady na rzecz europejskiej fundacji politycznej 
przekazywane przez jej członków oraz przez europejską partię poli
tyczną, z którą jest powiązana. Wartość takich wkładów nie może prze
kraczać 40 % rocznego budżetu europejskiej fundacji politycznej 
i wkłady te nie mogą pochodzić ze środków, które europejska partia 
polityczna otrzymała na mocy niniejszego rozporządzenia z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. 

Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej europejskiej partii poli
tycznej, która wyraźnie wskazuje w swoich rachunkach pochodzenie 
środków wykorzystywanych do finansowania powiązanej z nią europej
skiej fundacji politycznej. 

▼B
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9. Bez uszczerbku dla ust. 7 i 8 europejskie partie polityczne i euro
pejskie fundacje polityczne mogą przyjmować od obywateli, którzy są 
ich członkami, wkłady w wysokości do 18 000 EUR na rok i na 
każdego członka, jeżeli dany członek przekazuje taki wkład w swoim 
własnym imieniu. 

Pułap określony w akapicie pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli dany 
członek jest również wybranym członkiem Parlamentu Europejskiego, 
parlamentu narodowego, parlamentu regionalnego lub zgromadzenia 
regionalnego. 

10. Wszelkie wkłady, które nie jest dozwolone na mocy niniejszego 
rozporządzenia, są zwracane zgodnie z ust. 6. 

Artykuł 21 

Finansowanie kampanii w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego 

1. Z zastrzeżeniem przepisów akapitu drugiego, finansowanie euro
pejskich partii politycznych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub 
jakiegokolwiek innego źródła może być wykorzystywane do finanso
wania kampanii prowadzonych przez europejskie partie polityczne 
w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których uczest
niczą one lub ich członkowie zgodnie z wymogiem określonym w art. 3 
ust. 1 lit. d). 

Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parla
mentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich ( 1 ), 
finansowanie i ewentualne ograniczenia wydatków wyborczych dla 
wszystkich partii politycznych, kandydatów i stron trzecich, w związku 
z wyborami do Parlamentu Europejskiego i ich udziałem w tych wybo
rach, podlegają przepisom krajowym poszczególnych państw członkow
skich. 

2. Wydatki związane z kampaniami, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyraźnie oznaczone jako takie przez europejskie partie poli
tyczne w ich rocznych sprawozdaniach finansowych. 

Artykuł 22 

Zakaz finansowania 

1. Niezależnie od art. 21 ust. 1 środki z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła przeznaczone na finan
sowanie europejskich partii politycznych nie mogą być wykorzystywane 
do bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych partii politycz
nych, w szczególności krajowych partii politycznych lub kandydatów. 
Krajowe partie polityczne i osoby kandydujące z ramienia tych partii 
nadal podlegają przepisom krajowym. 

2. Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek 
innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich fundacji poli
tycznych nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów niż 
finansowanie ich zadań wymienionych w art. 2 pkt 4) i pokrycie 
wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w ich 
statucie zgodnie z art. 5. Nie mogą być one wykorzystane w szczegól
ności do bezpośredniego lub pośredniego finansowania wyborów, partii 
politycznych, kandydatów ani innych fundacji. 

▼B 

( 1 ) Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.
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3. Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek 
innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich partii poli
tycznych i europejskich fundacji politycznych nie mogą być wykorzy
stywane do finansowania kampanii referendalnych. 

ROZDZIAŁ V 

KONTROLA I KARY 

Artykuł 23 

Obowiązki w zakresie rachunków, sprawozdawczości i audytu 

1. Nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku budżetowego 
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne przeka
zują Urzędowi z kopią dla urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Euro
pejskiego oraz właściwego punktu krajowego w państwie członkowskim 
siedziby: 

a) swoje roczne sprawozdania finansowe i towarzyszące im informacje 
dodatkowe uwzględniające ich dochody i wydatki, aktywa i zobowi 
ązania na początku i końcu roku budżetowego, zgodnie z przepisami 
mającymi zastosowanie w państwie członkowskim, w którym mają 
one swoją siedzibę oraz swoje roczne sprawozdania finansowe 
sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunko
wości określonymi w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiegoi Rady(WE) nr 1606/2002 ( 1 ); 

b) sprawozdanie z audytu zewnętrznego rocznych sprawozdań finanso
wych dotyczące zarówno wiarygodności tych sprawozdań finanso
wych, jak i legalności i prawidłowości figurujących w nich 
dochodów i wydatków, sporządzone przez niezależny organ lub 
eksperta; oraz 

c) wykaz darczyńców i ofiarodawców wraz z odnośnymi darowiznami 
lub wkładami zgłoszonymi zgodnie z art. 20 ust. 2, 3 i 4. 

2. Jeżeli wydatki są realizowane przez europejskie partie polityczne 
wspólnie z krajowymi partiami politycznymi lub przez europejskie 
fundacje polityczne wspólnie z krajowymi fundacjami politycznymi, 
lub z innymi organizacjami, dowody wydatków poniesionych przez 
europejskie partie polityczne lub przez europejskie fundacje polityczne 
bezpośrednio lub za pośrednictwem tych stron trzecich są uwzględniane 
w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w ust. 1. 

3. Niezależne organy zewnętrzne lub eksperci, o których mowa 
w ust. 1 lit. b), są wybierani, upoważniani i opłacani przez Parlament 
Europejski. Muszą być należycie uprawnieni do badania sprawozdań 
finansowych na mocy przepisów mających zastosowanie w państwie 
członkowskim, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce prowa
dzenia działalności. 

4. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
udzielają wszelkich informacji wymaganych przez niezależne organy 
lub ekspertów do celów audytu sprawozdań finansowych. 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).
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5. Niezależne organy lub eksperci informują Urząd i urzędnika 
zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego o wszelkich podejrzeniach 
o działania niezgodne z prawem, oszustwa lub korupcję, które mogą 
zaszkodzić interesom finansowym Unii. Urząd lub urzędnik zatwier
dzający Parlamentu Europejskiego informują o tym krajowe punkty 
kontaktowe. 

Artykuł 24 

Ogólne przepisy dotyczące kontroli 

1. Kontrola nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne 
i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, jest sprawowana we współpracy przez 
Urząd, urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego i właściwe 
państwa członkowskie. 

2. Urząd sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie 
partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności 
w związku z art. 3, art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f), art. 5 ust. 1 lit. 
a)–e) i g), art. 9 ust. 5 i 6 oraz art. 20, 21 i 22. 

Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego sprawuje kontrolę 
nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne obowiązków związanych z finansowaniem unijnym, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z rozporządze
niem finansowym. Przy sprawowaniu takiej kontroli Parlament Euro
pejski podejmuje niezbędne środki w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych mających skutki dla interesów finansowych Unii i zapobie
gania im. 

3. Kontrola sprawowana przez Urząd i przez urzędnika zatwierdzają
cego Parlamentu Europejskiego, o której mowa w ust. 2, nie może 
dotyczyć wypełniania przez europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne ich obowiązków na mocy mających zastosowanie 
przepisów krajowych, o których mowa w art. 14. 

4. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
udzielają Urzędowi, urzędnikowi zatwierdzającemu Parlamentu Europej
skiego, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub państwom członkow
skim wszelkich wymaganych przez nie informacji, niezbędnych do 
celów wykonania kontroli, za które są one odpowiedzialne na mocy 
niniejszego rozporządzenia. 

Na wniosek i do celów kontroli nad zgodnością z art. 20 europejskie 
partie polityczne i europejskie fundacje polityczne udzielają Urzędowi 
informacji dotyczących wkładów przekazywanych przez indywidual
nych członków oraz tożsamości tych członków. Ponadto w odpowied
nich przypadkach Urząd może zażądać od europejskich partii politycz
nych, aby do celów kontroli nad przestrzeganiem warunku określonego 
w art. 3 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy, przedstawiły podpisane oświad
czenia potwierdzające od członków sprawujących mandaty wyborcze. 

Artykuł 25 

Wykonanie i kontrola w odniesieniu do finansowania unijnego 

1. Środki na finansowanie europejskich partii politycznych i europej
skich fundacji politycznych są określane w ramach rocznej procedury 
budżetowej i wykonywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniem finansowym. 

▼B
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Warunki i terminy przyznawania wkładów i dotacji są określane przez 
urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do 
składania wniosków o wkład i zaproszeniu do składania wniosków. 

2. Kontrola finansowania otrzymanego z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej i jego wykorzystania jest przeprowadzana zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym. 

Kontrola jest również przeprowadzana na podstawie rocznego poświad
czenia przez zewnętrzny i niezależny organ kontrolny, jak przewidziano 
w art. 23 ust. 1. 

3. Trybunał Obrachunkowy wykonuje swoje uprawnienia kontrolne 
zgodnie z art. 287 TFUE. 

4. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
otrzymujące finansowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na 
wniosek Trybunału Obrachunkowego dostarczają mu każdy dokument 
lub informację, jakiej potrzebuje on do wykonywania swoich zadań. 

5. Decyzje lub umowy o przyznaniu wkładu i dotacji wyraźnie stano
wią, że Parlament Europejski i Trybunał Obrachunkowy są uprawnione 
do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, europejskiej partii 
politycznej, która otrzymała wkład, lub europejskiej fundacji politycz
nej, która otrzymała dotację z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

6. Trybunał Obrachunkowy i urzędnik zatwierdzający Parlamentu 
Europejskiego lub jakikolwiek inny organ zewnętrzny zatwierdzony 
przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego mogą prze
prowadzać niezbędne kontrole i weryfikacje na miejscu w celu zbadania 
legalności wydatków i należytego wdrażania przepisów decyzji lub 
umowy o przyznaniu wkładu i dotacji, a w przypadku europejskiej 
fundacji politycznej – właściwego wykonania programu prac lub dzia 
łania. Dana europejska partia polityczne lub europejska fundacja poli
tyczna dostarcza wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do reali
zacji tego zadania. 

7. OLAF może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje 
na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporz 
ądzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 ( 1 ) 
oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 ( 2 ) w celu 
ustalenia, czy w związku z wkładem lub dotacją przyznaną na mocy 
niniejszego rozporządzenia doszło do nadużycia finansowego, korupcji 
lub dowolnego innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów 
finansowych Unii. W stosownych przypadkach ustalenia te mogą 
pociągnąć za sobą wydanie przez urzędnika zatwierdzającego Parla
mentu Europejskiego decyzji o odzyskaniu środków. 

▼B 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 
z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Euro
pejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, 
s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez 
Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich 
przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).
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Artykuł 26 

Pomoc techniczna 

Wszelka pomoc techniczna zapewniana przez Parlament Europejski 
europejskim partiom politycznym opiera się na zasadzie równego trak
towania. Pomoc techniczna jest przyznawana na warunkach, które są nie 
mniej korzystne niż warunki stosowane wobec innych organizacji 
i stowarzyszeń zewnętrznych, którym mogą być zapewnione podobne 
udogodnienia, jest ona fakturowana i otrzymywana jest za nią zapłata. 

Artykuł 27 

Kary 

1. Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię 
polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących 
sytuacjach: 

a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok 
stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naru
szającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporz 
ądzenia finansowego; 

▼M1 
b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2–5 stwier

dzono, że nie spełnia już ona jednego lub kilku warunków określo
nych w art. 3 ust. 1 lub 2; 

ba) jeżeli decyzja o zarejestrowaniu danej partii lub fundacji opiera się 
na nieprawidłowych bądź błędnych informacjach, za które odpo
wiada wnioskodawca, lub jeżeli taka decyzja została uzyskana 
w drodze oszustwa; lub 

▼B 
c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze 

względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych 
w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3 
lit.b). 

2. Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach: 

a) naruszenia niewymierne: 

(i) w przypadku braku zgodności z wymogami określonymi w art. 
9 ust. 5 lub 6; 

(ii) w przypadku braku zgodności z podjętymi zobowiązaniami 
i informacjami udzielonymi przez europejską partię polityczną 
lub europejską fundację polityczną zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), 
b) i d)–f) oraz z art. 5 ust. 1 lit. a), b), d) i e); 

(iii) w przypadku nieprzekazania wykazu darczyńców wraz 
z odnośnymi darowiznami zgodnie z art. 20 ust. 2 lub niezgło
szenia darowizn zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4; 
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(iv) jezeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna naruszyła obowiązki określone w art. 23 ust. 1 lub w art. 
24 ust. 4; 

(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający 
podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy 
finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego; 

(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja 
polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub 
celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd infor
macje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego 
rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli benefi
cjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego 
wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finanso
wych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy 
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości 
zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002; 

b) naruszenia wymierne: 

(i) jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna przyjęła darowizny i wkłady, które nie są dozwolone na 
podstawie art. 20 ust. 1 lub 5, chyba że zostały spełnione 
warunki okreslone w art. 20 ust. 6; 

(ii) w przypadku niespełnienia wymogów okreśłonych w art. 21 
i 22. 

3. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego może wyklu
czyć europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną 
z finansowania unijnego na okres do pięciu lat lub do 10 lat w przy
padku ponownego naruszenia popełnionego w ciągu pięciu lat, jeżeli 
została ona uznana za winną któregokolwiek z naruszeń wymienionych 
w ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi). Powyższe nie narusza uprawnień urzęd
nika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego określonych w art. 
204n rozporządzenia finansowego. 

4. Do celów ust. 2 i 3 na europejską partię polityczną lub europejską 
fundację polityczną są nakładane następujące kary finansowe: 

a) w przypadku naruszeń niewymiernych ustalony odsetek rocznego 
budżetu danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej: 

— 5 %, lub 

— 7,5 %, jeżeli miały miejsce zbieżne naruszenia, lub 

— 20 % jeżeli dane naruszenie stanowi ponowne naruszenie, lub 

— jedna trzecia określonych wyżej wartości procentowych, jeżeli 
dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna dobrowolonie zgłosiła naruszenie, zanim Urząd wszczął 
oficjalne dochodzenie, nawet w przypadku zbieżnego naruszenia 
lub ponownego naruszenia, i jeżeli dana partia lub fundacja 
podjęła odpowiednie środki naprawcze, 
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— 50 % rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej na poprzedni rok, jeżeli wydano 
wobec niej prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią 
nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii 
zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego; 

b) w przypadku naruszeń wymiernych ustalony odsetek łącznych kwot 
nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, zgodnie z następującą 
skalą, do maksymalnej wysokości 10 % rocznego budżetu danej 
europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej: 

— 100 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli 
nie przekraczają one 50 000 EUR, lub 

— 150 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli 
przekraczają one 50 000 EUR, lecz nie przekraczają 
100 000 EUR, lub 

— 200 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli 
przekraczają one 100 000 EUR, lecz nie przekraczają 
150 000 EUR, lub 

— 250 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli 
przekraczają one 150 000 EUR, lecz nie przekraczają 
200 000 EUR, lub 

— 300 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli 
przekraczają one 200 000 EUR, lub 

— jedną trzecią wymienionych wyżej wartości procentowych, jeżeli 
dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna dobrowolnie zgłosiła naruszenie zanim Urząd lub 
urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego oficjalnie 
wszczął dochodzenie i jeżeli dana partia lub fundacja podjęła 
odpowiednie środki naprawcze. 

Przy stosowaniu wyżej wymienionych wartości procentowych każdą 
darowiznę lub wkład należy rozpatrywać osobno. 

5. Ilekroć europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna popełni zbieżne naruszenia przepisów niniejszego rozporządze
nia, poniesie tylko karę określoną za najpoważniejsze naruszenie, chyba 
że zastosowanie ma ust. 4 lit. a). 

6. Kary określone w niniejszym rozporządzeniu podlegają przedaw
nieniu po upływie pięciu lat od daty popełnienia danego naruszenia lub 
w przypadku ciągłych lub ponownych naruszeń, od daty w której naru
szenia ustały. 

▼M1 

Art. 27a 

Obowiązki osób fizycznych 

W przypadku gdy Urząd nakłada karę finansową w sytuacjach, o których 
mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) lub lit. a) ppkt (vi), może on, dla 
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celów odzyskiwania środków finansowania na mocy art. 30 ust. 2, 
stwierdzić, że osoba fizyczna, która jest członkiem organów administ
racyjnych, zarządzających lub nadzorczych danej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, lub która posiada 
uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne 
w odniesieniu do danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej 
fundacji politycznej, jest również odpowiedzialna za naruszenie w nastę
pujących przypadkach: 

a) w sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v), jeżeli 
w wyroku, o którym mowa w tym przepisie, osobę fizyczną uznano 
również za odpowiedzialną za przedmiotowe niezgodne z prawem 
działania; 

b) w sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (vi), jeżeli 
osoba fizyczna jest również odpowiedzialna za przedmiotowe dzia 
łanie lub nieprawidłowości. 

▼B 

Artykuł 28 

Współpraca między Urzędem, urzędnikiem zatwierdzającym 
Parlamentu Europejskiego i państwami członkowskimi 

1. Urząd, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego 
i państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych punktów kontak
towych dzielą się informacjami i regularnie przekazują sobie wzajemnie 
informacje o kwestiach związanych z przepisami dotyczącymi finanso
wania, kontroli i kar. 

2. Uzgadniają też praktyczne ustalenia w sprawie takiej wymiany 
informacji, w tym przepisy dotyczące ujawniania informacji poufnych 
lub dowodów oraz współpracy między państwami członkowskimi. 

3. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego informuje 
Urząd o wszelkich ustaleniach mogących spowodować nałożenie kar 
na mocy art. 27 ust. 2–4, aby umożliwić Urzędowi podjęcie odpowied
nich środków. 

4. Urząd informuje urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europej
skiego o wszelkich podjętych decyzjach dotyczących kar, aby umoż
liwić mu wyciągnięcie odpowiednich skutków zgodnie z rozporządze
niem finansowym. 

Artykuł 29 

Środki naprawcze i zasady dobrej administracji 

1. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej kar, o których 
mowa w art. 27, Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Euro
pejskiego umożliwia danej europejskiej partii politycznej lub europej
skiej fundacji politycznej wprowadzenie niezbędnych środków w celu 
zaradzenia sytuacji w rozsądnym terminie, który zazwyczaj nie powi
nien być dłuższy jeden miesiąc. W szczególności Urząd lub urzędnik 
zatwierdzający Parlamentu Europejskiego umożliwia poprawienie 
błędów pisarskich i arytmetycznych, przedstawienie dodatkowych doku
mentów lub informacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lub poprawienie 
wszelkich drobnych błędów. 

2. Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna nie podejmie środków naprawczych w terminie, o którym mowa 
w ust. 1, wydana zostaje decyzja dotycząca nałożenia odpowiednich 
kar, o których mowa w art. 27. 

▼M1
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3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do warunków określonych w art. 
3 ust. 1 lit. b)–d) oraz w art. 3 ust. 2 lit. c). 

Artykuł 30 

Odzyskiwanie środków finansowania 

1. Na podstawie decyzji Urzędu o usunięciu europejskiej partii poli
tycznej lub europejskiej fundacji politycznej z rejestru, urzędnik zatwier
dzający Parlamentu Europejskiego odwołuje lub zawiesza wszelkie 
obowiązujące decyzje lub umowy dotyczące finansowania unijnego, 
chyba że zachodzi przypadek przewidziany w art. 16 ust. 2 lit. c) i w art. 
3 ust. 1 lit. b) i d). Odzyskuje on również wszelkie finansowanie unijne, 
w tym wszelkie niewykorzystane środki unijne z poprzednich lat. 

2. ►M1 Europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna, na którą nałożono karę w związku z którymkolwiek narusze
niem wymienionym w art. 27 ust. 1 i art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi), 
przestaje spełniać z tego powodu wymogi art. 18 ust. 2. W związku 
z tym urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego rozwiązuje 
umowę lub decyzję o przyznaniu wkładu lub dotacji w ramach finan
sowania unijnego przyznanego na mocy niniejszego rozporządzenia oraz 
przystępuje do odzyskania kwot nienależnie wypłaconych na mocy 
takiej umowy lub decyzji o przyznaniu wkładu lub dotacji, w tym 
wszelkich niewykorzystanych środków unijnych z poprzednich lat. 
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego odzyskuje również 
kwoty nienależnie wypłacone na mocy takiej umowy lub decyzji o przy
znaniu wkładu lub dotacji od osoby fizycznej, w odniesieniu do której 
podjęto decyzję na mocy art. 27a, z uwzględnieniem w stosownych 
przypadkach wyjątkowych okoliczności związanych z tą osobą 
fizyczną. ◄ 

▼M1 
W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzęd
nika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do 
wydatków podlegających zwrotowi poniesionych przez europejską 
partię polityczną lub kwalifikowalnych kosztów poniesionych przez 
europejską fundację polityczną do dnia, w którym skuteczna stała się 
decyzja o rozwiązaniu. 

▼B 
Niniejszy ustęp ma również zastosowanie do przypadków, o których 
mowa w art. 16 ust. 2 lit. c) oraz w art. 3 ust. 1 lit. b) i d). 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 31 

Przepisy dotyczące informowania obywateli 

Z zastrzeżeniem art. 21 i 22 oraz przepisów statutu i wewnętrznych 
procedur europejskie partie polityczne mogą podjąć w kontekście 
wyborów do Parlamentu Europejskiego wszelkie stosowne środki 
w celu informowania obywateli Unii o powiązaniach między krajowymi 
partiami politycznymi i kandydatami a danymi europejskimi partiami 
politycznymi. 
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Artykuł 32 

Przejrzystość 

1. Parlament Europejski pod nadzorem swojego urzędnika zatwier
dzającego lub pod nadzorem Urzędu podaje do wiadomości publicznej 
na utworzonej w tym celu stronie internetowej następujące informacje: 

a) nazwy i statuty wszystkich zarejestrowanych europejskich partii poli
tycznych i europejskich fundacji politycznych wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część ich wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8, 
najpóźniej cztery tygodnie od dnia przyjęcia przez Urząd swojej 
decyzji, a następnie, wszelkie zmiany zgłoszone Urzędowi na 
podstawie art. 9 ust. 5 i 6; 

b) wykaz wniosków, które nie zostały zatwierdzone, wraz z dokumen
tami przedłożonymi jako część wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 
oraz uzasadnienie ich odrzucenia, najpóźniej cztery tygodnie od dnia 
przyjęcia przez Urząd swojej decyzji; 

c) sprawozdanie roczne zawierające tabelę kwot przekazanych poszcze
gólnym europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom 
politycznym za każdy rok budżetowy, w którym otrzymano wkłady 
lub wypłacono dotacje z budżetu ogólnego Unii Europejskiej; 

d) roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z audytu zewnętrz
nego, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz, w przypadku europej
skich fundacji politycznych, sprawozdania końcowe z wykonania 
programów prac lub działań; 

e) nazwy/nazwiska darczyńców wraz z odnośnymi darowiznami, zgło
szone przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje poli
tyczne zgodnie z art. 20 ust. 2, 3 i 4, z wyjątkiem darowizn od osób 
fizycznych, których wartość nie przekracza 1 500 EUR rocznie i na 
każdego darczyńcę, które zgłaszane są jako „drobne darowizny”. 
Informacje o darowiznach od osób fizycznych, których roczna 
wartość przekracza 1 500 EUR, lecz nie przekracza 3 000 EUR, 
nie mogą być publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody na publi
kację wyrażonej przez danego darczyńcę. W braku takiej uprzedniej 
zgody darowizny te są zgłaszane jako „drobne darowizny”. Ogólna 
kwota drobnych darowizn i liczba darczyńców w roku kalenda
rzowym jest również publikowana; 

f) wkłady, o których mowa w art. 20 ust. 7 i 8, zgłoszone przez 
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
zgodnie z art. 20 ust. 2, w tym tożsamość partii lub organizacji 
członkowskich, które dokonały tych wkładów; 

g) szczegółowe informacje na temat wszelkich ostatecznych decyzji 
podjętych przez Urząd na podstawie art. 27 oraz uzasadnienie takich 
decyzji, w tym, w stosownych przypadkach, wszelkie opinie przyjęte 
przez komitet niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 10 
i 11, z należytym uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 45/2001; 

h) szczegółowe informacje na temat wszelkich ostatecznych decyzji 
podjętych przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europej
skiego na podstawie art. 27 oraz uzasadnienie takich decyzji; 
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i) opis pomocy technicznej udzielanej europejskim partiom 
politycznym; 

j) sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z oceny stosowania niniej
szego rozporządzenia oraz finansowanych działań, o którym mowa 
w art. 38; oraz 

k) uaktualniony wykaz posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są 
członkami europejskiej partii politycznej. 

▼B 
2. Parlament Europejski podaje do wiadomości publicznej listę osób 
prawnych będących członkami europejskiej partii politycznej, załączaną 
do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2 i aktualizowaną zgodnie z art. 9 
ust. 6, a także ogólną liczbę poszczególnych członków. 

3. Dane osobowe nie są publikowane na stronie internetowej, o której 
mowa w ust. 1, chyba że te dane osobowe są publikowane na mocy 
ust. 1 lit. a), e) lub g). 

4. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
zapewniają potencjalnym członkom i darczyńcom informacje wymagane 
w art. 10 dyrektywy 95/46/WE w formie publicznie dostępnego oświad
czenia o ochronie prywatności i informują ich, że ich dane osobowe 
będą przetwarzane do celów audytu i kontroli przez Parlament Europej
ski, Urząd, OLAF, Trybunał Obrachunkowy, państwa członkowskie lub 
przez upoważnione organy zewnętrzne lub ekspertów zewnętrznych 
oraz że ich dane osobowe będą podawane do wiadomości publicznej 
na stonie internetowej, o której mowa w ust. 1, na warunkach określo
nych w niniejszym artykule. Na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego 
zamieszcza te same informacje w zaproszeniach do składania wniosków 
o wkład lub do składania wniosków, o których mowa w art. 18 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 33 

Ochrona danych osobowych 

1. Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, 
Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych osobis
tości ustanowiony w art. 11, muszą przestrzegać rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001. Do celów przetwarzania danych osobowych uznaje się ich 
za administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. d) tego rozporządzenia. 

2. Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, 
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, państwa 
członkowskie sprawujące kontrolę nad aspektami związanymi z finanso
waniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji poli
tycznych zgodnie z art. 24 oraz niezależne organy lub eksperci, upraw
nieni do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 23 ust. 1, 
muszą przestrzegać dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych 
przyjętych na mocy tej dyrektywy. Do celów przetwarzania danych 
osobowych uznaje się ich za administratorów danych zgodnie z art. 2 
lit. d) tej dyrektywy. 
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3. Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych 
osobistości ustanowiony w art. 11 zapewniają, aby dane osobowe 
gromadzone przez nich na podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
były wykorzystywane do żadnych innych celów niż zapewnienie legal
ności, prawidłowości i przejrzystości finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz składu europej
skich partii politycznych. Usuwają oni wszystkie dane osobowe zgro
madzone w tym celu nie później niż 24 miesiące po dniu opublikowania 
odnośnych elementów zgodnie z art. 32. 

4. Państwa członkowskie i niezależne organy lub eksperci upraw
nieni do badania sprawozdań finansowych wykorzystują dane osobowe, 
które otrzymali, wyłącznie w celu sprawowania kontroli nad finansowa
niem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycz
nych. Usuwają oni te dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami krajowymi po przekazaniu ich zgodnie z art. 28. 

5. Dane osobowe mogą być przechowywane po upływie terminów 
określonych w ust. 3 lub przewidzianych w mających zastosowanie 
przepisach krajowych, o których mowa w ust. 4, jeżeli przechowanie 
takie jest konieczne do celów postępowania sądowego lub administra
cyjnego związanego z finansowaniem europejskich partii politycznych 
lub europejskich fundacji politycznych lub składu europejskich partii 
politycznych. Wszystkie takie dane osobowe usuwane są nie później 
niż tydzień po zakończeniu takich postępowań w drodze orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie lub po zakończeniu lub rozstrzyg
nięciu audytów, odwołań, sporów lub roszczeń. 

6. Administratorzy danych, o których mowa w ust. 1 i 2, wprowa
dzają w życie właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujaw
nieniem lub udostępnieniem, w szczególności w przypadku gdy prze
twarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci, oraz 
przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania. 

7. Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za 
monitorowanie i zapewnienie, aby przetwarzając dane osobowe na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, Urząd, Parlament Europejski 
i komitet niezależnych wybitnych osobistości ustanowiony w art. 11, 
przestrzegali i chronili podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. 
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek środka sądowego, każda osoba, 
której dane dotyczą, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, jeżeli uważa, że jej prawo do ochrony danych osobo
wych zostało naruszone w wyniku przetwarzania tych danych przez 
Urząd, Parlament Europejski lub komitet. 

8. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, 
państwa członkowskie oraz niezależne organy lub eksperci, uprawnieni 
do badania sprawozdań finansowych na podstawie niniejszego rozporz 
ądzenia, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowo
dują, przetwarzając dane osobowe na podstawie niniejszego rozporz 
ądzenia, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi. 
Państwa członkowskie zapewniają stosowanie skutecznych, proporcjo
nalnych i odstraszających kar za naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych przy
jętych na mocy tej dyrektywy, a zwłaszcza za wykorzystanie danych 
osobowych w sposób stanowiący nadużycie. 
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Artykuł 34 

Prawo do bycia wysłuchanym 

Zanim Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego 
podejmie decyzję, która może niekorzystnie wpłynąć na prawa europej
skiej partii politycznej, europejskiej fundacji politycznej, wnioskodawcy, 
o którym mowa w art. 8, lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 27a, 
wysłuchuje on przedstawiciela danej europejskiej partii politycznej, 
europejskiej fundacji politycznej, danego wnioskodawcę lub daną 
osobę fizyczną. Urząd lub Parlament Europejski należycie uzasadniają 
swoją decyzję. 

▼B 

Artykuł 35 

Prawo do odwołania 

Decyzje przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być 
przedmiotem postępowania sądowego przed Trybunałem Sprawiedli
wości Unii Europejskiej, zgodnie z odnośnymi postanowieniami TFUE. 

Artykuł 36 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia 24 listopada 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 
pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 
ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie 
wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje 
go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten zostaje przedłużony 
o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

▼M1
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Artykuł 37 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozu
mieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

▼M1 

Artykuł 38 

Ocena 

Po konsultacji z Urzędem Parlament Europejski publikuje do dnia 
31 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat sprawozdanie na temat 
stosowania niniejszego rozporządzenia i finansowanych działań. 
W stosownych przypadkach sprawozdanie zawierać będzie ewentualne 
zmiany, jakie należy wprowadzić w statusie i systemach finansowania. 

Nie później niż sześć miesięcy po opublikowaniu sprawozdania przez 
Parlament Europejski, Komisja przedstawi sprawozdanie na temat stoso
wania niniejszego rozporządzenia, w którym w szczególny sposób 
uwzględnione zostaną skutki dla sytuacji małych europejskich partii 
i europejskich fundacji politycznych. W razie potrzeby do sprawozdania 
dołączony zostanie wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniej
szego rozporządzenia. 

▼B 

Artykuł 39 

Skuteczne stosowanie 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne działania w celu 
zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 40 

Uchylenie 

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 traci moc ze skutkiem od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Będzie ono jednak miało 
nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań związanych z finansowaniem 
partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim 
w latach budżetowych 2014, 2015, 2016 i 2017. 

▼M1 

Artykuł 40a 

Przepis przejściowy 

1. Przepisy niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie przed 
dniem 4 maja 2018 r. mają nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań 
związanych z finansowaniem europejskich partii politycznych i europej
skich fundacji politycznych na poziomie europejskim w roku budże
towym 2018. 

▼B
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2. W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 2a urzędnik zatwierdzający 
Parlamentu Europejskiego, przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku 
o finansowanie na rok budżetowy 2019, domaga się przedłożenia dowo
dów, o których mowa w art. 18 ust. 2a, tylko za okres od dnia 5 lipca 
2018 r. 

3. Europejskie partie polityczne zarejestrowane przed dniem 4 maja 
2018 r. najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. przedkładają dokumenty 
wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) 
i ba). 

4. Urząd usuwa europejską partię polityczną i powiązaną z nią euro
pejską fundację polityczną z rejestru, jeżeli dana partia nie wykaże 
w terminie określonym w ust. 3, że spełnia warunki określone w art. 3 
ust. 1 lit. b) i ba). 

▼B 

Artykuł 41 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Komisja przyjmie akty delegowane, o których mowa w art. 7 ust. 2 
i w art. 8 ust. 3 lit. a), nie później niż dnia 1 lipca 2015 r. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Urząd, 
o którym mowa w art. 6, zostanie jednak powołany do dnia 1 września 
2016 r. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne 
zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2017 r. mogą składać wnioski o finan
sowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia wyłącznie w odnie
sieniu do działań rozpoczynających się w roku budżetowym 2018 lub 
póżniej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich. 

▼M1
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ZAŁĄCZNIK 

Standardowe oświadczenie do wypełnienia przez każdego wnioskodawcę 

Ja, niżej podpisana(-y), w pełni upoważniona(-y) przez [nazwa europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji politycznej] niniejszym oświadczam, że: 

[Nazwa europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej] 
zobowiązuje się do przestrzegania warunków rejestracji określonych w art. 3 
ust. 1 lit. c) lub art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 1141/2014, czyli do poszanowania, w szczególności w swoim programie 
i działalności, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, a mianowicie wartości poszanowania godności 
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 

Podpis osoby upoważnionej: 

Tytuł (Pani, Pan …) imię i nazwisko: 

Funkcja pełniona w organizacji składającej 
wniosek o rejestrację jako europejska partia poli
tyczna/europejska fundacja polityczna 

Miejsce/data: 

Podpis: 
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  PE 422.618/BUR 

KODEKS POSTĘPOWANIA W KWESTII WIELOJĘZYCZNOŚCI 
 

DECYZJA PREZYDIUM 
 

Z DNIA 16 CZERWCA 2014 R.1 
 
 
PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
 
- uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 

342, 
 
- uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1/1958 w sprawie określenia systemu językowego 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,  
 
- uwzględniając Regulamin Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 25 ust. 2, 

art. 64 ust. 1, art. 73, art. 154 ust. 2, art. 156, 158, 159, 169, 193, 194 i 195, 
 
- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 października 2003 r. w 

sprawie lepszego stanowienia prawa2, 
 
- uwzględniając Wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 13 

czerwca 2007 r. w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury 
współdecyzji, w szczególności jej ust. 40, 

 
- uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wsparcia 

legislacyjnego Parlamentu Europejskiego i posłów: „Podnieść poprzeczkę”, 
 
- uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie pełnej 

wielojęzyczności przy wydajnym korzystaniu z zasobów w zakresie tłumaczeń ustnych – 
wdraŜanie budŜetu Parlamentu Europejskiego na 2012 r., 

 
- uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie przepisów dotyczących 

wyjazdów delegacji komisji parlamentarnych poza trzy miejsca pracy Parlamentu 
Europejskiego, w szczególności jej art. 6, 

 
- uwzględniając decyzję konferencji Przewodniczących z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie 

postanowień wykonawczych regulujących prace delegacji, w szczególności jej art. 6, 
 
- uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 10 września 2013 r. pt. „DąŜenie do zwiększenia 

wydajności i opłacalności usług tłumaczenia ustnego w Parlamencie Europejskim”3, 
 
- uwzględniając decyzję Parlamentu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian do art. 173 i 173a Regulaminu Parlamentu Europejskiego4 i decyzję Parlamentu z 
dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do art. 181 i 182 Regulaminu 

                                                 
1 Niniejszy kodeks postępowania zastępuje kodeks postępowania z dnia 17 listopada 2008 r. 
2 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1. 
3 P7_TA-PROV(2013)0347. 
4 Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 409. 
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Parlamentu Europejskiego dotyczących pełnego sprawozdania z obrad i audiowizualnego 
zapisu obrad (aktualnie art. 194 i 195 Regulaminu), 

 
- uwzględniając porozumienie ramowe o współpracy zawarte z Europejskim Rzecznikiem 

Praw Obywatelskich w dniu 15 marca 2006 r., 
 
- uwzględniając praktyczne rozwiązania administracyjne między Parlamentem a Radą z dnia 

26 lipca 2011 r. dotyczące wdraŜania art. 294 ust. 4 TFUE w przypadku porozumień w 
pierwszym czytaniu, 

 
- uwzględniając porozumienie o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. zawarte między 

Parlamentem, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
 
a takŜe mając na uwadze, co następuje: 
 
(1)  w rezolucji z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie preliminarza budŜetowego na rok 2007 

Parlament uznał, Ŝe wielojęzyczność jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania PE i 
posłów, dostrzegł jednak wysokie koszty wiąŜące się z utrzymywaniem rozbudowanej 
słuŜby tłumaczeń pisemnych i ustnych;  w rezolucjach z dnia 5 września 2006 r. w sprawie 
sprawozdania specjalnego nr 5/2005 Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów 
tłumaczeń ustnych ponoszonych przez Parlament, Komisję i Radę oraz z dnia 10 lipca 2007 
r. w sprawie sprawozdania specjalnego nr 9/2006 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i 
Radę Parlament uznał, Ŝe wielojęzyczność umoŜliwia obywatelom korzystanie z 
przysługującego im prawa kontroli demokratycznej oraz Ŝe słuŜby językowe pomagają 
instytucjom Unii Europejskiej w zachowaniu otwartości i przejrzystości oraz z 
zadowoleniem przyjął wysoką jakość usług językowych. W rezolucji z dnia 29 marca 2012 
r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków w roku budŜetowym 2013 Parlament bronił 
zasady wielojęzyczności i wskazał na wyjątkowe potrzeby Parlamentu w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, podkreślając jednocześnie znaczenie współpracy 
międzyinstytucjonalnej w tym zakresie. 

 
(2) dokumenty sporządzane przez Parlament powinny mieć moŜliwie najwyŜszą jakość; kwestie 

jakości powinny stanowić priorytet w sytuacjach, gdy Parlament występuje w roli 
prawodawcy, zgodnie z wymogami Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa; 

 
(3) w celu utrzymania wysokiej jakości usług językowych Parlamentu, co jest niezbędne, aby w 

pełni zagwarantować prawo posłów do wypowiadania się w wybranym języku, wszyscy 
uŜytkownicy, korzystając z usług językowych, zobowiązani są surowo przestrzegać 
zobowiązań zawartych w niniejszym kodeksie; 

 
(4) trwałe wprowadzenie w Ŝycie pełnej wielojęzyczności zaleŜy od przyjęcia zasady pełnego 

uświadomienia uŜytkownikom usług językowych, jakie są koszty świadczenia tych usług, a 
co za tym idzie ich odpowiedzialności za ich optymalne zasobooszczędne wykorzystanie;  

 
(5) w okresie przejściowym po rozszerzeniu, przy niedostatku zasobów na obsługę językową, 

konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ich podziału; 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
 

 
Artykuł 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Prawa posłów w zakresie obsługi językowej określa Regulamin Parlamentu Europejskiego. 

Prawa te są im zagwarantowane w myśl zasady „zasobooszczędnej i pełnej 
wielojęzyczności”. Niniejszy kodeks ustala warunki jej stosowania, a w szczególności 
zasady pierwszeństwa, jakie naleŜy zachować, w przypadku gdy posiadane zasoby językowe 
są niewystarczające dla zapewnienia wszystkich wymaganych świadczeń. 

 
2. Obsługa językowa w Parlamencie Europejskim prowadzona jest w myśl zasady 

„zasobooszczędnej i pełnej wielojęzyczności”. Wynika z niej pełne poszanowanie prawa 
posłów do wypowiadania się w Parlamencie w wybranym przez nich języku urzędowym, 
zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego. Środki przeznaczone na 
wielojęzyczność powinny być rozdysponowane na podstawie rzeczywistych potrzeb 
uŜytkowników, przy ich współodpowiedzialności oraz wydajniejszym planowaniu 
zamówień na obsługę językową. 

 
3. Projekt kalendarza posiedzeń plenarnych przedstawiony Konferencji Przewodniczących 

uwzględnia w moŜliwie największym stopniu ograniczenia, jakie „zasobooszczędna i pełna 
wielojęzyczność” stwarza dla pracy urzędowych organów instytucji. 

 
4. Korzystanie z usług tłumaczenia ustnego i pisemnego przysługuje uŜytkownikom 

określonym w art. 2 i 13 w odniesieniu do kategorii dokumentów określonych w tych 
samych artykułach. Bez wyraźnej i wyjątkowej zgody Prezydium świadczenia te nie 
przysługują ani posłom na potrzeby własne, ani organom zewnętrznym. Dla kategorii 
dokumentów wymienionych w art. 11 zastrzega się finalizację prawno-językową. 

 
5. Zarządzanie środkami na obsługę językową opiera się na systemie wymiany informacji 

pomiędzy uŜytkownikami a słuŜbami językowymi. UŜytkownicy określają i uaktualniają 
swoje potrzeby językowe za pomocą „językowego profilu tłumaczeń ustnych” oraz 
kwartalnych prognoz zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe, umoŜliwiających średnio- i 
długoterminowe gospodarowanie środkami na obsługę językową. UŜytkownicy 
zawiadamiają słuŜby językowe o swoich rzeczywistych potrzebach w terminach ustalonych 
niniejszym kodeksem postępowania. SłuŜby językowe zawiadamiają uŜytkowników o 
wszelkich niedoborach kadrowych. 

 
6. Mając na uwadze, Ŝe kaŜdy uŜytkownik jest w stanie sam określić własne potrzeby 

językowe, słuŜby świadczące usługi językowe odpowiedzialne są za dokonanie wszelkich 
niezbędnych poczynań organizacyjnych i podjęcie odnośnych decyzji. 

 
7. Posiedzenia grup politycznych podlegają postanowieniom „Przepisów administracyjnych 

dotyczących posiedzeń grup politycznych”.  Zasady ustalone w niniejszym kodeksie 
postępowania stosuje się w przypadkach, gdy posiadane środki na obsługę językową są 
niewystarczające dla realizacji wszystkich zamówień złoŜonych przez daną grupę. 

 
 

CZĘŚĆ I 
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TŁUMACZENIA USTNE 
 
 

Artykuł 2 
Kolejność pierwszeństwa w zakresie tłumaczenia ustnego 

 
1. Korzystanie z tłumaczenia ustnego jest zarezerwowane dla uŜytkowników na zasadzie 

pierwszeństwa w następującej kolejności: 
 
 (a) posiedzenia plenarne; 
 (b) posiedzenia polityczne o charakterze priorytetowym, takie jak posiedzenia 

zwoływane przez Przewodniczącego, organy Parlamentu (jak stanowi tytuł I rozdział 
III Regulaminu PE) oraz komitety pojednawcze; 

 (c) (i) komisje parlamentarne, delegacje parlamentarne i posiedzenia trójstronne: w 
okresach działalności komisji parlamentarnych komisje, delegacje i posiedzenia 
trójstronne mają priorytet nad wszystkimi pozostałymi uŜytkownikami, z wyjątkiem 
uŜytkowników wymienionych w lit. a) i b); 

  (ii) grupy polityczne: w trakcie sesji oraz okresów działalności grup politycznych 
grupy te mają priorytet nad wszystkimi pozostałymi uŜytkownikami, z wyjątkiem 
uŜytkowników wymienionych w lit. a) i b); 

 (d) wspólne posiedzenia Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw 
członkowskich UE; 

 (e) konferencje prasowe, działania instytucjonalne w zakresie informowania mediów, w 
tym seminaria; inne instytucjonalne wydarzenia o charakterze informacyjnym; 

 (f) pozostałe oficjalne organy upowaŜnione przez Prezydium i Konferencję 
Przewodniczących, 

 (g) niektóre wydarzenia administracyjne (egzaminy konkursowe, seminaria, 
zgromadzenia ogólne personelu, itd.). 

 
Korzystanie z tłumaczenia ustnego jest zasadniczo zarezerwowane dla posiedzeń organów 
parlamentarnych. Z tego względu uprzednia zgoda na tłumaczenie ustne posiedzeń o 
charakterze administracyjnym moŜe zostać udzielona jedynie przez sekretarza generalnego, 
na podstawie uzasadnionego wniosku uŜytkownika oraz opinii technicznej sporządzonej 
przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji dotyczącej dostępności 
zasobów kadrowych w celu zaplanowania tego posiedzenia w terminie, który nie jest zajęty 
przez duŜą liczbę posiedzeń parlamentarnych. 

 
2. Parlament Europejski zapewnia równieŜ obsługę tłumaczeń ustnych dla Wspólnego 

Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (na mocy 1. protokołu do umowy z Kotonu) oraz 
dla Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, Euro-
Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz wspólnych posiedzeń 
parlamentarnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a takŜe dla Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich (zgodnie z ramową umową o współpracy z 15 marca 2006 
r.). 

 
3. Ponadto Parlament zapewnia obsługę tłumaczeń ustnych dla innych instytucji europejskich 

oraz dla Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zgodnie 
z porozumieniem o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. 
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Artykuł 3 
System tłumaczeń ustnych 

 
Usługi tłumaczeń ustnych dla wszystkich uŜytkowników, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, 
zapewnia wyłącznie Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 
 
Tłumaczenie symultaniczne jest dokonywane przy uŜyciu systemu mieszanego, który moŜe 
obejmować wszystkie powszechnie uznawane systemy tłumaczenia ustnego, w zaleŜności od 
rzeczywistych potrzeb i stopnia dostępności tłumaczy. 
 
 
 

Artykuł 4 
Zasady obsługi językowej posiedzeń w stałych miejscach pracy 

 
1. Z wyjątkiem posiedzeń plenarnych na potrzeby posiedzeń w stałych miejscach pracy kaŜdy 

uŜytkownik sporządza i uaktualnia językowy profil tłumaczeń ustnych, w zaleŜności od 
rzeczywistych potrzeb posłów wchodzących w skład danego organu. Prowadzenie profilu 
naleŜy do obowiązków sekretariatu danego organu, działającego w porozumieniu z jego 
przewodniczącym. Profil jest regularnie uaktualniany w zaleŜności od zapotrzebowania na 
tłumaczenie na poszczególne języki oraz od języków rzeczywiście uŜywanych, za 
obopólnym porozumieniem pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i 
Konferencji a sekretariatem danego organu parlamentarnego, na podstawie sprawozdań, o 
których mowa w artykule 15. Sekretariat kaŜdej komisji i delegacji wyznacza jedną osobę 
kontaktową jako pojedynczy punkt kontaktowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji, która z kolei wyznacza jedną osobę kontaktową dla kaŜdej komisji i 
delegacji. 

 
2. Posiedzenia organizowane są z uŜyciem aktywnych i pasywnych języków przekładu 

wyszczególnionych w językowym profilu tłumaczeń ustnych. JeŜeli prognozy dotyczące 
obecności na nim posłów i oficjalnie zaproszonych gości pozwalają na wykluczenie jednego 
z języków, sekretariat danego organu niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrekcję 
Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 

 
 

Artykuł 5 
Zasady obsługi językowej posiedzeń poza stałymi miejscami pracy 

 
Komisje i delegacje parlamentarne: 
1. System językowy ustalany jest w myśl art. 158 ust. 3 i 4 Regulaminu, pod warunkiem Ŝe 

uczestnicy potwierdzili swój udział w posiedzeniu najpóźniej do czwartku, na dwa tygodnie 
przed danym posiedzeniem.  

2. W przypadku wyjazdów odbywających się w tygodniach przeznaczonych na zewnętrzne 
działania parlamentarne tłumaczenie aktywne zapewnia się w maksymalnie pięciu językach 
określonych w profilu językowym tłumaczeń ustnych komisji lub delegacji 
Tłumaczenie pasywne języków wyszczególnionych w językowym profilu tłumaczeń 
ustnych komisji lub delegacji moŜe zostać zapewnione, jeśli nie wiąŜe się ze zwiększeniem 
liczby kabin tłumaczeniowych lub tłumaczy ustnych. W wyjątkowych przypadkach 
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Prezydium moŜe zezwolić na tłumaczenie ustne na więcej niŜ pięć języków, w ramach 
dostępnych środków budŜetowych i tłumaczy ustnych5. 

3.  W przypadku wyjazdów odbywających się poza tygodniami przeznaczonymi na zewnętrzne 
działania parlamentarne stosuje się system ograniczonego wsparcia językowego obejmujący 
tłumaczenie ustne na maksymalnie jeden język z profilu komisji lub delegacji. 
 

Grupy polityczne: 
4. Tłumaczenie aktywne obejmuje najwyŜej 60% języków ujętych w językowym profilu 

tłumaczeń ustnych, przy czym łączna liczba języków aktywnych nie moŜe przekroczyć 
siedmiu. 
Tłumaczenie pasywne języków wyszczególnionych w językowym profilu tłumaczeń 
ustnych grupy moŜe zostać zapewnione, jeśli nie wiąŜe się ze zwiększeniem liczby kabin 
tłumaczeniowych i/lub tłumaczy ustnych. 
JeŜeli język kraju przyjmującego nie jest wyszczególniony w językowym profilu tłumaczeń 
ustnych grupy, moŜe zostać zapewnione dodatkowo tłumaczenie aktywne i pasywne z tego 
języka. 
W wyjątkowych wypadkach Prezydium moŜe wyrazić zgodę na odstępstwo od postanowień 
zawartych w pierwszym i drugim akapicie.  W razie potrzeby Prezydium moŜe zwrócić się 
do grupy o pokrycie części kosztów powstałych w wyniku odstępstwa. 

 
 

Artykuł 6 
Planowanie, koordynacja i rozpatrywanie wniosków o tłumaczenie ustne w czasie posiedzeń 

 
1. Dyrekcje Generalne ds. Polityki Wewnętrznej i ds. Polityki Zewnętrznej oraz sekretarze 

generalni grup politycznych przedstawiają Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 
wstępny kalendarz posiedzeń z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewniają 
przy tym – we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji – Ŝe 
posiedzenia te rozplanowane są równomiernie we wszystkich terminach tygodnia pracy. 
Kalendarz ten wskazuje zarówno godziny, jak i miejsca posiedzeń oraz, w miarę 
moŜliwości, zapotrzebowanie na języki tłumaczeń. 

 
2. Jednostka Planowania Dyrekcji Generalnych ds. Polityki Wewnętrznej i ds. Polityki 

Zewnętrznej oraz sekretarze generalni grup politycznych podejmują środki niezbędne dla 
właściwej koordynacji realizacji zamówień poszczególnych uŜytkowników. 

 
3. Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji rozpatruje zamówienia na tłumaczenia ustne 

wraz z wprowadzanymi do nich zmianami według porządku chronologicznego, z 
uwzględnieniem kolejności pierwszeństwa określonej w art. 2 ust. 1. 

 
4. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji zapewnia niezbędną koordynację 

w przypadkach, gdy uŜytkownik składa wniosek o organizację posiedzenia obsługiwanego 
przez tłumaczy ustnych w terminie zasadniczo zarezerwowanym dla innego uŜytkownika. 
Zadaniem uŜytkownika jest wówczas uzyskanie zgody władz politycznych na odstępstwo od 
programu prac parlamentarnych. 

 
5. W przypadku wniosków równoległych o podobnym priorytecie oraz w sytuacjach 

spowodowanych siłą wyŜszą, określonych w art. 8 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a), kwestia 
                                                 
5 UŜytkownicy powinni przedstawić uzasadniony wniosek, na podstawie którego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji sporządzi opinię techniczną. 
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zostanie przedstawiona sekretarzowi generalnemu do uprzedniego zatwierdzenia, na 
podstawie uzasadnionego wniosku uŜytkownika oraz opinii technicznej sporządzonej przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji6. 

 
 

Artykuł 7 
Zasady planowania posiedzeń 

 
1. Z wyjątkiem tygodnia posiedzeń plenarnych i pod warunkiem dostępu do  wystarczających 

zasobów kadrowych liczba odbywanych równolegle posiedzeń wymagających tłumaczenia 
ustnego w Ŝadnym wypadku nie moŜe przekraczać 16 posiedzeń dziennie7. W ramach tej 
liczby obowiązywać będą następujące ograniczenia: 
– maksymalnie 5 posiedzeń moŜe zostać obsłuŜonych w zakresie do 23 języków 
urzędowych (z czego jedno, a mianowicie posiedzenie plenarne, moŜe być tłumaczone na 
wszystkie języki urzędowe); 

 
 
– kolejne 4 posiedzenia mogą zostać obsłuŜone w zakresie do 16 języków urzędowych8;  
– kolejne 5 posiedzeń moŜe zostać obsłuŜonych w zakresie do 12 języków urzędowych; oraz 
– kolejne 2 posiedzenia mogą zostać obsłuŜone w zakresie do 6 języków urzędowych. 
Tłumaczenie ustne na języki niebędące językami urzędowymi UE moŜe zostać zapewnione 
jedynie w przypadku dostępności odpowiednich zasobów, zaś wnioski o zapewnienie 
obsługi tłumaczeniowej będą rozpatrywane przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji zgodnie z procedurami określonymi w art. 8 ust. 1 lit. b). 
 

2.  Komisje organizują posiedzenia w tygodniach przeznaczonych na prace komisji, mając do 
wyboru następujące terminy: 

– przedział czasowy A: od poniedziałku w porze obiadowej do wtorku po południu 
(maksymalnie 3 razy pół dnia) oraz 
– przedział czasowy B: od środy rano do czwartku po południu (maksymalnie 4 razy pół 
dnia). 
 We wtorki i w środy po południu w tygodniach przeznaczonych na prace komisji 5 
przedziałów czasowych jest zarezerwowanych na posiedzenia trójstronne, a 11 przedziałów 
czasowych na posiedzenia komisji (lub 4 przedziały czasowe na posiedzenia trójstronne w 
przypadku 12 posiedzeń komisji), zaś posiedzenia delegacji zasadniczo naleŜy planować w 
przedziałach czasowych w czwartek po południu. 
 

3. Standardowy czas trwania posiedzenia wynosi trzy i pół godziny na pół dnia, z wyjątkiem 
posiedzeń uŜytkowników, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b). 
KaŜde posiedzenie przekraczające standardowy czas trwania wymagać będzie uprzedniego 
zatwierdzenia przez sekretarza generalnego na podstawie uzasadnionego wniosku 
uŜytkownika oraz opinii technicznej sporządzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji. 
 

4. Wnioski o przedłuŜenie posiedzenia składane w trakcie jego trwania nie będą uwzględniane. 

                                                 
6 Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji moŜe zaproponować inne dostępne terminy zbliŜone do 
wnioskowanego w celu zagwarantowania lepszego rozplanowania posiedzeń zgodnie z artykułem 6 ust. 1. 

7 W oparciu o dwa przedziały czasowe dziennie. 
8 W przypadku dostępności funduszy zakres języków, na które tłumaczone będą te posiedzenia, moŜe - bez 

wcześniejszego upowaŜnienia - zostać podwyŜszony do maksimum 18 języków urzędowych.    
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Artykuł 8 
Terminy składania i anulowania wniosków o tłumaczenie ustne w czasie posiedzeń oraz dotyczące 

zakresu obsługi językowej 
 
 
Posiedzenia w stałych miejscach pracy 
 
1.  W przypadku posiedzeń odbywających się w miejscach pracy zastosowanie mają 

następujące terminy:  
 
  (a) Wnioski dotyczące posiedzeń 
 
  Z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyŜszą, wnioski o 

– zorganizowanie dodatkowego posiedzenia9, 

  – przełoŜenie terminu posiedzenia lub 
  – zmianę miejsca posiedzenia  

naleŜy składać najpóźniej trzy tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia.  
  PowyŜsze wnioski będą rozpatrywane zgodnie z procedurami ujętymi w art. 6. 
 
  (b) Wnioski dotyczące zakresu obsługi językowej 
 

Wnioski o obsługę w dodatkowym języku urzędowym naleŜy składać najpóźniej trzy 
tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia. Po tym terminie wniosek jest rozpatrywany 
pozytywnie tylko w miarę dostępnych środków. 
JeŜeli wniosek o obsługę w dodatkowym języku urzędowym związany jest z anulowaniem 
obsługi w innym języku, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 
informuje uŜytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach spowodowanych zastąpieniem 
danego języka innym.  
 
Wnioski o obsługę w języku niebędącym językiem urzędowym UE naleŜy składać 
najpóźniej cztery tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia. Po tym terminie wniosek 
jest rozpatrywany pozytywnie tylko w miarę dostępnych środków. 
 
Ostateczny termin składania wniosków o obsługę w dodatkowych językach (przy braku 
gwarancji co do dostępności środków), jak równieŜ potwierdzenia wniosków wcześniej 
złoŜonych, mija w południe w czwartek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie.   
 
 Po tym terminie Ŝaden wniosek nie moŜe zostać przyjęty, chyba Ŝe inny uŜytkownik, w tym 
samym miejscu i w tym samym terminie, zrezygnował z tłumaczenia. 

 
  (c) Odwołanie 
 

Odwołanie posiedzenia lub rezygnację z danego języka naleŜy zgłosić moŜliwie najszybciej 
Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, co najmniej trzy tygodnie przed 
wyznaczoną datą posiedzenia, oraz w kaŜdym przypadku, najpóźniej do południa w 
czwartek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie. Termin odwołania posiedzenia słuŜy 

                                                 
9 Nie uwaŜa się za dodatkowe posiedzeń obsługiwanych przez zespół tłumaczy ustnych oddany do dyspozycji grup 

politycznych podczas sesji miesięcznych na podstawie art. 5 ust. 1 Regulaminu posiedzeń grup politycznych. 
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jako podstawa obliczania poniesionych kosztów, które zostaną uwzględnione przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych i Konferencji podczas przygotowywania 
sprawozdań, o których mowa w art. 15.  

 
 
Posiedzenia poza stałymi miejscami pracy 

 
2.  W przypadku posiedzeń odbywających się poza miejscami pracy zastosowanie mają 

następujące terminy:  
  

(a) Wnioski dotyczące posiedzeń 
 
Z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyŜszą, wnioski o  
– zorganizowanie dodatkowego posiedzenia10, 
– przełoŜenie terminu posiedzenia lub  
– zmianę miejsca posiedzenia 
 naleŜy składać najpóźniej trzy tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia. 
PowyŜsze wnioski będą rozpatrywane zgodnie z procedurami ujętymi w art. 6. 

 
  (b) Wnioski dotyczące zakresu obsługi językowej 
 

Z zastrzeŜeniem art. 5, wnioski o obsługę w dodatkowym języku naleŜy składać najpóźniej 
sześć tygodni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Po tym terminie wniosek jest 
rozpatrywany pozytywnie tylko w miarę dostępnych środków. 

 
JeŜeli wniosek o obsługę w dodatkowym języku związany jest z anulowaniem obsługi w 
innym języku, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji informuje 
uŜytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach spowodowanych zastąpieniem danego 
języka innym.  

 
Ostateczny termin składania wniosków o obsługę w dodatkowych językach (przy braku 
gwarancji co do dostępności środków), jak równieŜ potwierdzenia wniosków wcześniej 
złoŜonych, mija w południe w czwartek, w drugim tygodniu poprzedzającym posiedzenie.  

 
Po tym terminie Ŝaden wniosek nie moŜe zostać przyjęty, chyba Ŝe inny uŜytkownik, w tym 
samym miejscu i w tym samym terminie, zrezygnował z tłumaczenia. 

 
(c) Odwołanie 
 
Odwołanie posiedzenia lub rezygnację z danego języka naleŜy zgłosić moŜliwie najszybciej 
Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, co najmniej sześć tygodni przed 
wyznaczoną datą posiedzenia, oraz w kaŜdym przypadku, najpóźniej do południa w 
czwartek, w drugim tygodniu poprzedzającym posiedzenie. Termin odwołania posiedzenia 
słuŜy jako podstawa obliczania poniesionych kosztów, które zostaną uwzględnione przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych i Konferencji podczas przygotowywania 
sprawozdań, o których mowa w art. 15.  

 
 
                                                 
10 Nie uwaŜa się za dodatkowe posiedzeń obsługiwanych przez zespół tłumaczy ustnych oddany do dyspozycji grup 

politycznych podczas sesji miesięcznych na podstawie art. 5 ust. 1 Regulaminu posiedzeń grup politycznych. 
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CZĘŚĆ II 
FINALIZACJA PRAWNO-JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE PISEMNE 

 
 

Artykuł 9 
Składanie dokumentów i wczesne planowanie usług tłumaczeniowych i prawno-językowych 

 
1. Wszystkie wnioski o tłumaczenia pisemne są składane za pomocą wewnętrznego systemu 

informatycznego. W tym samym czasie wnioskodawca umieszcza oryginał dokumentu, 
który ma zostać przetłumaczony, w systemie informatycznym „Epades” i w odpowiednim 
folderze. Oryginał dokumentu musi być zgodny z odpowiednim modelem i obowiązującymi 
zasadami oznakowania. Musi spełniać wymogi jakościowe pod względem językowym oraz 
formalnym. NaleŜy dołączyć do niego wszelkie niezbędne informacje na temat dokumentów 
referencyjnych, aby uniknąć powielania tłumaczeń oraz zapewnić spójność i jakość 
tłumaczonego dokumentu. 

 
2. Na podstawie programu prac sekretariaty komisji, w tym działy polityczne, informują co 

kwartał słuŜby tłumaczeniowe i prawno-językowe o spodziewanym obciąŜeniu pracą. W 
przypadku wyjątkowo długich tekstów lub wyjątkowo duŜych ilości wniesionych poprawek 
stosuje się w trybie pilnym system wczesnego ostrzegania wszystkich zainteresowanych 
stron. 

 
3. SłuŜby tłumaczeniowe i prawno-językowe równieŜ wcześniej powiadamiają w trybie pilnym 

sekretariaty komisji i działy polityczne, jeŜeli spodziewają się trudności z dotrzymaniem 
wyznaczonego terminu. 

 
 

Artykuł 10 
Terminy i okresy realizacji tłumaczeń 

 
1. Teksty przedkładane do rozpatrzenia przez komisje parlamentarne lub delegacje 

parlamentarne składane są do tłumaczenia przez sekretariat komisji bądź delegacji poprzez 
wewnętrzny system komputerowy najpóźniej 10 dni roboczych przed danym posiedzeniem. 
JeŜeli dotrzymano terminu 10 dni roboczych (obejmującego 1 dzień roboczy zarezerwowany 
dla Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych), przetłumaczone teksty są udostępniane w formie 
elektronicznej najpóźniej 2 dni robocze przed danym posiedzeniem, a następnie są 
drukowane i rozprowadzane w czasie jego trwania. 
 

2. Ostateczna wersja sprawozdań przyjętych przez komisje parlamentarne moŜe zostać 
umieszczona w porządku obrad sesji miesięcznej, jeŜeli zostały one przedłoŜone Dyrekcji 
ds. Aktów Legislacyjnych w celu złoŜenia, a w przypadku ostatecznych wersji sprawozdań 
ustawodawczych i poprawek do Regulaminu, w celu finalizacji, najpóźniej: 
(a) na miesiąc przed daną sesją miesięczną w przypadku sprawozdań legislacyjnych w 

pierwszym czytaniu (COD); 
(b) w piątek w czwartym tygodniu roboczym poprzedzającym daną sesję miesięczną w 

przypadku sprawozdań ustawodawczych przyjętych w ramach procedury konsultacji 
lub zgody (CNS, NLE, APP) i sprawozdań z własnej inicjatywy (INL, INI), 

(c) w piątek w trzecim tygodniu roboczym poprzedzającym daną sesję miesięczną w 
przypadku innych sprawozdań. 
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JeŜeli te terminy zostały dotrzymane, sprawozdania są udostępniane grupom we wszystkich 
językach urzędowych o godz. 12.00 w piątek, w drugim tygodniu poprzedzającym sesję 
miesięczną. Sprawozdania ustawodawcze w pierwszym czytaniu (COD) są jednak 
udostępniane po upływie 10 dni roboczych od ich przedłoŜenia za pośrednictwem 
wewnętrznego systemu komputerowego. 
Ostateczna wersja sprawozdań jest składana w Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych w celu 
finalizacji jak najszybciej po ich przyjęciu w komisji i zasadniczo najpóźniej po upływie 2 
dni roboczych od ich przyjęcia. 
 

3. JeŜeli, zgodnie z art. 73 ust. 5 Regulaminu, zostanie osiągnięte porozumienie z Radą w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej, uzgodniony tekst przekazywany jest do 
tłumaczenia pisemnego przez słuŜby Parlamentu w terminie 10 dni roboczych. W pilnych 
przypadkach moŜna zastosować krótszy termin, z uwzględnieniem harmonogramu 
ustawodawczego uzgodnionego między instytucjami. 
 

4. W przypadku pytań wymagane są następujące okresy na realizację tłumaczenia: 
(a) pytania wymagające odpowiedzi na piśmie: 5 dni roboczych; 
(b) pytania priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie: 3 dni robocze; 
(c) pytania przewidziane na turę pytań: 1 dzień roboczy. 
 

5. Na wszystkie pozostałe teksty, poza dokumentami przeznaczonymi dla przewodniczącego, 
organów Parlamentu i komitetów pojednawczych lub sekretarza generalnego, przeznacza się 
ogólny okres realizacji wynoszący minimalnie 10 dni roboczych. 

 
6. Przewodniczący moŜe udzielić zgody na odstępstwo od terminów, o których mowa w ust. 1 

i 2, w przypadku dokumentów pilnych ze względu na terminy narzucone przez traktaty lub 
priorytety określone przez Konferencję Przewodniczących, z uwzględnieniem 
harmonogramów ustawodawczych uzgodnionych między instytucjami. 

 
7. Terminy określone w niniejszym artykule mogą zostać przedłuŜone w porozumieniu z 

sekretariatem danej komisji w przypadku wyjątkowo obszernych dokumentów, wyjątkowo 
duŜej ilości wniesionych poprawek lub dokumentów, wobec których zezwolono na 
odstępstwo zgodnie z art. 14 ust. 2. 

 
8. Termin składania dokumentów grup politycznych do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym 

ustala Konferencja Przewodniczących w porządku dziennym, z reguły o godz. 12.00 w 
środę w tygodniu poprzedzającym sesję miesięczną.  
Po upływie powyŜszego terminu nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian w tekście złoŜonym 
przez grupę. 
Dokument składany w imieniu grupy musi być, w momencie wnoszenia, opatrzony 
podpisem przynajmniej jednego składającego go posła. 
 

9. Posłowie mogą składać zamówienia na tłumaczenie wyciągów z przebiegu posiedzeń 
plenarnych na wybrany przez siebie język urzędowy. KaŜdemu posłowi przysługuje do 30 
przetłumaczonych stron rocznie. Prawo to jest wyłącznie osobiste i nie moŜe być 
przekazywane, nie moŜe równieŜ być przenoszone na następny rok. Czas na 
przetłumaczenie wyciągów wynosi zasadniczo minimalnie 10 dni roboczych dla kaŜdej 
kombinacji językowej do zrealizowania. 
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Pozostałe organy oficjalne instytucji mogą składać zamówienia na tłumaczenie wyciągów z 
pełnego sprawozdania z obrad, zwłaszcza gdy naleŜy podjąć działania w związku z jednym 
lub kilkoma wystąpieniami. 
 

10. Dokumenty pochodzące od przewodniczącego, organów Parlamentu, komitetów 
pojednawczych lub sekretarza generalnego, a takŜe dokumenty, którym nadano tryb pilny 
zgodnie z art. 154 ust. 2 lub które złoŜono zgodnie z art. 105 i 106 Regulaminu z uwagi na 
presję czasu lub naglącą potrzebę, tłumaczone są tak szybko, jak pozwalają na to zasoby, z 
uwzględnieniem kolejności pierwszeństwa określonego w art. 13 i wymaganego terminu. 

 
 

Artykuł 11 
Kolejność pierwszeństwa finalizacji prawno-językowej 

 
1. Następujące kategorie dokumentów są finalizowane przez Dyrekcję ds. Aktów 

Legislacyjnych na zasadzie pierwszeństwa w wyznaczonej kolejności: 
(a) porozumienia osiągnięte z Radą w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, 
(b) sprawozdania ustawodawcze przedłoŜone przez komisje parlamentarne i wniesione 

do nich poprawki, 
(c) projekty sprawozdań ustawodawczych przedłoŜone przez komisje parlamentarne i 

wniesione do nich poprawki, 
(d) opinie ustawodawcze przedłoŜone przez komisje parlamentarne i wniesione do nich 

poprawki, 
(e)  projekty opinii ustawodawczych przedłoŜone przez komisje parlamentarne i 

wniesione do nich poprawki, 
W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w lit. b) – e), przedmiotem finalizacji są 
jedynie te fragmenty dokumentów, które mogą zostać później poddane pod głosowanie na 
posiedzeniu plenarnym, z wyłączeniem uzasadnień. 
 

2. Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych śledzi pracę komisji parlamentarnych i, na Ŝyczenie, 
słuŜy radą i pomocą posłom i sekretariatom komisji w zakresie sporządzania dokumentów 
ustawodawczych i parlamentarnych, o których mowa w ust. 1. 

 
3. W miarę dostępności środków Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych moŜe finalizować 

dokumenty inne niŜ te, o których mowa w ust. 1. 
 
 

Artykuł 12 
Składanie dokumentów do finalizacji i ich zwrot 

 
1. Przed przekazaniem do tłumaczenia wszystkie dokumenty komisji parlamentarnych, które 

podlegają finalizacji prawno-językowej, przesyłane są do Dyrekcji ds. Aktów 
Legislacyjnych za pośrednictwem systemu ITER. 

 
2. Z wyjątkiem uzgodnionych dokumentów w rozumieniu art. 73 ust. 5 Regulaminu, Dyrekcja 

ds. Aktów Legislacyjnych zasadniczo kończy finalizację dokumentu w ciągu jednego dnia 
roboczego od jego otrzymania. 
Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych moŜe dokonywać zmian innych niŜ zmiany techniczne 
w dokumencie przyjętym przez komisję jedynie w porozumieniu z sekretariatem komisji i 
na odpowiedzialność przewodniczącego komisji. 
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Dokument, sfinalizowany i zmieniony przez Dyrekcję ds. Aktów Legislacyjnych, w wersji 
uzgodnionej z odnośnym sekretariatem komisji parlamentarnej zastępuje dokument 
pierwotny przekazany przez tę komisję celem przetłumaczenia i utworzenia kolejnych 
wersji. Wersja elektroniczna dokumentu jest wysyłana automatycznie do sekretariatu danej 
komisji („copy-back”). 
 

3. Aby umoŜliwić Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych ukończenie finalizacji w ciągu jednego 
dnia roboczego, sekretariaty komisji zapewniają dostępność osoby odpowiedzialnej za 
dokument (lub jej właściwego zastępcy z danego sekretariatu) celem udzielenia odpowiedzi 
na wszelkie pytania związane z dokumentem w ciągu danego okresu. 

 
4. Termin ustalony w niniejszym artykule moŜe zostać przedłuŜony w porozumieniu z 

sekretariatem danej komisji w przypadku wyjątkowo obszernych dokumentów, wyjątkowo 
duŜej ilości wniesionych poprawek, wyjątkowego nagromadzenia pracy lub w sytuacjach, 
gdy okoliczności pozwalają na wydłuŜenie terminu ostatecznego. 

 
5. JeŜeli, zgodnie z art. 73 ust. 5 Regulaminu, zostanie osiągnięte porozumienie z Radą w 

ramach zwykłej procedury ustawodawczej, Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych zakończy 
zadania w zakresie finalizacji w terminie 6 tygodni od otrzymania tłumaczenia od słuŜb 
tłumaczeniowych Parlamentu lub Rady, zgodnie z ust. 40 wspólnej deklaracji z dnia 13 
czerwca 2007 r. w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury 
współdecyzji oraz zgodnie z praktycznymi rozwiązaniami administracyjnymi z dnia 26 lipca 
2011 r. dotyczącymi wdraŜania art. 294 ust. 4 TFUE w przypadku porozumień w pierwszym 
czytaniu. 

 
6. W przypadku finalizacji tekstów, o których mowa w art. 11 ust. 3, terminy ustalane są 

indywidualnie z wnioskodawcą. 
 

 
Artykuł 13 

Kolejność pierwszeństwa w zakresie tłumaczenia pisemnego 
 
1. Następujące kategorie dokumentów są tłumaczone przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 

Pisemnych na zasadzie pierwszeństwa w wyznaczonej kolejności: 
(a) dokumenty będące przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym: 

-  uzgodnione dokumenty zgodnie z art. 73 ust. 5 Regulaminu, 
- sprawozdania ustawodawcze oraz wniesione do nich poprawki, 
- sprawozdania nieustawodawcze oraz wniesione do nich poprawki, 
- projekty rezolucji i wniesione do nich poprawki; 

(b) dokumenty przeznaczone dla przewodniczącego, organów Parlamentu, komitetów 
pojednawczych lub sekretarza generalnego, 

(c) dokumenty przedłoŜone do rozpatrzenia przez komisje i mogące być przedmiotem 
głosowania na posiedzeniu plenarnym: projekty sprawozdań, poprawki, projekty 
opinii, opinie końcowe, projekty rezolucji; 

(d) inne dokumenty przedłoŜone do rozpatrzenia przez komisje: dokumenty robocze, 
szczegółowe podsumowania. 

Te kategorie dokumentów spełniają najwyŜsze normy jakości. 
 

2. Z usług słuŜb tłumaczeniowych mogą takŜe korzystać następujący uŜytkownicy: 
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(a) delegacje parlamentarne (w zakresie dwóch języków urzędowych wybranych przez 
delegację), 

(b) działy polityczne i słuŜby analityczne; 
(c) grupy polityczne (w odniesieniu do dokumentów bezpośrednio związanych z 

działalnością parlamentarną - kaŜda grupa moŜe dodatkowo zwrócić się o 
tłumaczenie pilnych dokumentów, przy ograniczeniu do 15 stron przysługujących 
kaŜdej grupie w ciągu tygodnia), 

(d) pozostałe oficjalne organy upowaŜnione przez Prezydium i Konferencję 
Przewodniczących, 

(e) posłowie, zwłaszcza w przypadku pytań pisemnych i innych dokumentów 
bezpośrednio związanych z działalnością parlamentarną, 

(f) sekretariat Parlamentu w przypadku dokumentów o charakterze administracyjnym i 
informacyjnym. 

 
3. Parlament Europejski zapewnia równieŜ obsługę tłumaczeń pisemnych dla Wspólnego 

Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (na mocy pierwszego protokołu do umowy z 
Kotonu), dla Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz dla Euro-
Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (na mocy odpowiednich 
obowiązujących przepisów), a takŜe dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
(zgodnie z ramową umową o współpracy z 15 marca 2006 r.). 

 
4. Ponadto Parlament moŜe zapewnić obsługę tłumaczeń pisemnych dla Komitetu Regionów i 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zgodnie z porozumieniem o 
współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. 

 
 

Artykuł 14 
Długość tekstów do tłumaczenia 

 
1. Do tekstów przedłoŜonych do tłumaczenia pisemnego stosuje się następujące ograniczenia 

długości: 
 

(a) uzasadnienia i wstępne  7 stron dla sprawozdań nieustawodawczych 
 dokumenty robocze:   6 stron dla sprawozdań ustawodawczych 
      3 strony dla opinii ustawodawczych 
(b) projekty rezolucji:   4 strony włączając preambułę, ale 
      wyłączając odniesienia 
(c) „wskazówki” w opiniach 
    nieustawodawczych:   1 strona 
(d) uzasadnienia poprawek:  500 znaków 
(e) szczegółowe podsumowania: 5 stron 
 
Za stronę przyjmuje się tekst złoŜony z 1500 znaków (nie wliczając spacji). 

 
2. Komisja parlamentarna moŜe zwolnić swojego sprawozdawcę z ograniczeń określonych w 

ust. 1, o ile nie spowoduje to przekroczenia rocznej rezerwy wynoszącej 45 stron.  
Konferencja Przewodniczących Komisji powiadamiana jest o odstąpieniu od ograniczenia z 
wyprzedzeniem, w celu upewnienia się, Ŝe jest ono zgodne z przyznaną pulą stron.  Po 
wykorzystaniu przez komisję rocznej rezerwy kaŜde kolejne odstąpienie od ograniczenia 
wymaga zezwolenia Prezydium. 
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CZĘŚĆ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

Artykuł 15 
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności uŜytkowników i słuŜb tłumaczeń 

 
1. Co sześć miesięcy słuŜby tłumaczeń ustnych i pisemnych powiadamiają uŜytkowników 

zarówno o kosztach powstałych w wyniku korzystania przez nich z obsługi językowej, jak i o 
stanie przestrzegania niniejszego kodeksu. 

 
2. Pod koniec kaŜdego posiedzenia, kierownik grupy tłumaczy ustnych, w porozumieniu z 

sekretariatem organu organizującego posiedzenie, sporządza dla Dyrekcji Generalnej ds. 
Tłumaczeń Ustnych i Konferencji listę zamówionych, ale niewykorzystanych usług.  Kopia 
listy przekazywana jest sekretariatowi odpowiedzialnemu za dane posiedzenie.  Sekretariat 
organu organizującego posiedzenie protokołuje godzinę zakończenia posiedzenia i 
komunikuje ją niezwłocznie Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 

 
3. Ponadto słuŜby tłumaczeń ustnych i pisemnych opracowują, równieŜ co sześć miesięcy, 

osobne sprawozdania, przekazywane Prezydium, w sprawie wykorzystania obsługi 
językowej.  Sprawozdanie obejmuje analizę zapewnionych usług językowych w stosunku do 
zamówień złoŜonych przez uŜytkowników oraz kosztów poniesionych podczas świadczenia 
tych usług. 

 
 

Artykuł 16 
Środki tymczasowe po rozszerzeniu 

 
W oczekiwaniu na zasoby, które pozwolą na zapewnienie pełnej obsługi nowego języka, moŜna 
ustalić przejściowe środki podziału zasobów w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 
uwzględniając dostępne zasoby. 
 
 

Artykuł 17 
Wejście w Ŝycie 

 
Niniejsza decyzja wraz ze zmianami wchodzi w Ŝycie dnia 1 lipca 2014 r.  Zastępuje ona kodeks 
postępowania z dnia 17 listopada 2008 r. 
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