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Renate Sommer, Véronique Mathieu Houillon 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0148/2014 

Sophia in ‘t Veld 

Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2011-2013 

2013/2155(INI) 

Projekt rezolucji (art. 157 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A7-0148/2014 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 

w latach 2011-2013 (art. 104 ust. 7) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 1, 10 i 16 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a takŜe art. 15 i 298 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając art. 11 TUE i spoczywający na instytucjach obowiązek prowadzenia 

otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z przedstawicielami stowarzyszeń 

i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 41 

(prawo do dobrej administracji) i art. 42 (prawo dostępu do dokumentów), 

– uwzględniając 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
1
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2011 r. w sprawie publicznego 

dostępu do dokumentów (art. 104 ust. 7 Regulaminu) w latach 2009-2010
2
, 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2008)0229), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 20 marca 2011 r. dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady 

i Komisji (COM(2011)0137), 

– uwzględniając roczne sprawozdania Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego za lata 

                                                 
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. 
2 Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 72. 
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2011 i 2012 w sprawie dostępu do dokumentów zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001, 

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 

Europejskim a Komisją Europejską z 2010 r., 

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte w dniu 20 listopada 2002 r. 

między Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego 

do newralgicznych informacji Rady z zakresu polityki bezpieczeństwa i obrony, 

uwzględniając swoje rezolucje:  

– uwzględniając art. 48 oraz art. 104 ust. 7 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych (A7-0148/2014), 

A. mając na uwadze, Ŝe postanowienia Traktatu z Lizbony obowiązują od czterech lat; 

mając na uwadze, Ŝe art. 15 TFUE ustanawia ramy konstytucyjne dla przejrzystości 

instytucjonalnej UE i ustanawia podstawowe prawo dostępu do dokumentów instytucji, 

organów, urzędów i agencji UE dla obywateli UE oraz wszelkich osób fizycznych lub 

prawnych przebywających na terenie państw członkowskich lub mających w nich 

siedzibę; mając na uwadze, Ŝe prawo to powinno być wdraŜane w zgodzie z zasadami 

i ograniczeniami ogólnymi ustanowionymi w ramach rozporządzeń przyjętych przez 

Parlament i Radę; 

B. mając na uwadze, Ŝe art. 298 TFUE przewiduje otwartą, skuteczną i niezaleŜną 

administrację europejską; 

C. mając na uwadze, Ŝe proces decyzyjny ma charakter bardzo złoŜony i w jego skład 

wchodzi wiele dokumentów przygotowawczych, poufnych i tajnych, mających 

zasadnicze znaczenie dla całego procesu ustawodawczego; 

D. mając na uwadze, Ŝe mechanizmy decyzyjne i prawodawstwo UE muszą być 

przejrzyste; 

E. mając na uwadze, Ŝe przejrzystość jest kluczowa dla zapewnienia demokratycznej Unii 

Europejskiej obywateli; mając na uwadze, Ŝe przejrzysta administracja jest korzystna 

dla interesów obywateli, dla zwalczania korupcji oraz dla legitymizacji systemu 

politycznego i prawodawstwa Unii; 

F. mając na uwadze, Ŝe publiczny dostęp do dokumentów to podstawowy element 

prawdziwej demokracji; 

G. mając na uwadze, Ŝe obywatele mają prawo wiedzieć, jaki jest proces podejmowania 

decyzji, jak działają ich przedstawiciele, a takŜe rozliczać ich i otrzymywać informacje, 

jak są przydzielane i na co są wydawane publiczne pieniądze; 

H. mając na uwadze, Ŝe sześć na dziesięć najwaŜniejszych dochodzeń Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. dotyczyło przejrzystości; 
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I. mając na uwadze, Ŝe dane statystyczne na temat zastosowania rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001 wskazują na spadek liczby wniosków wstępnych we wszystkich trzech 

instytucjach; 

J. mając na uwadze, Ŝe liczba określonych dokumentów Parlamentu, co do których 

złoŜono wnioski, zmniejszyła się (z 1 666 w 2011 r. do 777 w 2012 r.); mając jednak na 

uwadze, Ŝe odsetek wniosków dotyczących dokumentów nieokreślonych Parlamentu, 

czyli np. „wszystkie dokumenty dotyczące…” wzrósł (z 35,5% w 2011 r. do 53,5% 

w 2012 r.); mając na uwadze, Ŝe liczba dokumentów Rady, co do których złoŜono 

wnioski, zmniejszyła się (z 9 641 w 2011 r. do 6 166 w 2012 r.)
1
; 

K. mając na uwadze, Ŝe dane ilościowe przedstawione w rocznych sprawozdaniach za 

2012 r. wskazują, Ŝe zarówno w Komisji (z 12% w 2011 r. do 17% w 2012 r.), jak 

i w Radzie (z 12% w 2011 r. do 21% w 2012 r.) wzrasta liczba przypadków całkowitej 

odmowy dostępu, natomiast w Parlamencie dane liczbowe dotyczące przypadków 

odmowy dostępu pozostają na stałym poziomie (5% zarówno w 2011 r., jak 

i w 2012 r.); 

L. mając na uwadze, Ŝe w Komisji wykazano znaczący wzrost liczby ponownych 

wniosków (z 165 w 2011 r. do 229 w 2012 r.), co przekłada się na nieznaczne 

zwiększenie liczby decyzji w pełni zmienionych, spadek liczby decyzji częściowo 

zmienionych oraz zwiększenie liczby decyzji potwierdzonych, natomiast dane liczbowe 

dotyczące ponownych wniosków do Rady i Parlamentu pozostają na względnie stałym 

poziomie (Rada: z 27 w 2011 r. do 23 w 2012 r.; Parlament: z 4 w 2011 r. do 6 

w 2012 r.); 

M. mając na uwadze, Ŝe duŜa liczba wniosków przełoŜyła się na skargi złoŜone do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja: z 10 w 2011 r. do 20 

w 2012 r.; Rada: z 2 w 2011 r. do 4 w 2012 r.; Parlament: po 1 zarówno w 2011 r., jak 

i w 2012 r.); 

N. mając na uwadze, Ŝe Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zamknął szereg skarg 

złoŜonych w 2011 r. i w 2012 r., wyraŜając uwagi krytyczne lub sugerując podjęcie 

dalszych działań (Komisja: z 10 na 18 w 2011 r. do 8 na 10 w 2012 r.; Rada: brak 

informacji; Parlament: z 0 na 0 w 2011 r. do 1 na 1 w 2012 r.); 

O. mając na uwadze, Ŝe spada liczba wniosków o dostęp do dokumentów, które przełoŜyły 

się na sprawy wszczęte przed Sądem lub na odwołania do Trybunału Sprawiedliwości 

(Komisja: z 15 spraw i 3 odwołań w 2011 r. do 14 spraw i 1 odwołania w 2012 r.; Rada: 

z 1 sprawy i 2 odwołań w 2011 r. do 1 odwołania w 2012 r.
2
; Parlament: brak w 2011 r. 

i 2012 r.); 

P. mając na uwadze, Ŝe w wielu przypadkach Sąd orzekał na rzecz większej przejrzystości 

lub w inny sposób wyjaśniał zapisy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w duŜej liczbie 

                                                 
1 Komisja nie przedstawiła liczby dokumentów,  jakich dotyczyły wnioski. Liczba wstępnych 
wniosków dotyczących dokumentów Komisji wyniosła 6 447 w 2011 r. i 6 014 w 2012 r. 
2 Rada przeciwko In 't Veld (interwencja Parlamentu Europejskiego na rzecz In ‘t Veld). 
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przypadków (Komisja: z 5 na 6
1
 w 2011 r. do 5 na 5 w 2012 r.; Rada: 1 na 1 w 2011 r. 

(Access Info Europe, T-233/09) i 1 na 4 w 2012 r.
2
 (In ‘t Veld, T-529/09); Parlament: 

1 na 2 w 2011 r.
3
 (Toland, T-471/08) i 1 na 1 w 2012 r. (Kathleen Egan i Margaret 

Hackett, T-190/10)]; 

Q. mając na uwadze, Ŝe Trybunał Sprawiedliwości często orzekał na rzecz większej 

przejrzystości w następujących przypadkach: Komisja: 1 na 1 w 2011 r. (My Travel, C-

506/08) i 1 na 3 w 2012 r. (IFAW, C-135/11 P)
4
; Rada i Parlament: brak wyroków 

w 2011 r. i 2012 r.; 

R. mając na uwadze, Ŝe roczne sprawozdania Komisji, Rady i Parlamentu nie zawierają 

porównywalnych danych statystycznych; mając na uwadze, Ŝe te trzy instytucje nie 

przestrzegają tych samych standardów kompletności przedstawianych danych 

statystycznych; 

S. mając na uwadze, Ŝe najczęściej przywoływanym powodem zastosowania wyjątku jest 

„ochrona procesu podejmowania decyzji”, jak w przypadku uzasadnienia przez Komisję 

i Radę następujących wniosków wstępnych (Komisja: 17% w 2011 r. i 20% w 2012 r.; 

Rada: 41% zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r.); mając na uwadze, Ŝe „ochrona 

stosunków międzynarodowych” była drugim powodem najczęściej przywoływanym 

przez Radę; mając na uwadze, Ŝe w przypadku Parlamentu najczęstszym powodem 

zastosowania wyjątku była „ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej”; 

T. mając na uwadze, Ŝe art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 przewiduje 

wyjątek dla przejrzystości, jeśli „ujawnienie takiego dokumentu powaŜnie naruszyłoby 

proces podejmowania decyzji przez (…) instytucję, chyba Ŝe za ujawnieniem 

przemawia interes publiczny”;  

U. mając na uwadze, Ŝe rozmowy trójstronne między Komisją, Parlamentem i Radą są 

kluczowe dla kształtowania prawodawstwa UE; mając na uwadze, Ŝe rozmowy 

trójstronne nie są publiczne, aby uniknąć jakiegokolwiek zewnętrznego wpływu na 

proces ustawodawczy na tym decydującym etapie; 

V. mając na uwadze, Ŝe dokumenty przedstawiane przez prezydencję Rady lub będące 

w jej posiadaniu w odniesieniu do jej prac w tej roli powinny być dostępne zgodnie 

z regułami UE dotyczącymi przejrzystości; 

                                                 
1 Sprawy Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 
i T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) i LPN (T-29/08). 
2 Niemcy przeciwko Komisji (T-59/09), EnBW przeciwko Komisji (T-344/08), Sviluppo 
Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10). 
3 Inną sprawą jest Dennekamp (T-82/08), w której Sąd zatwierdził decyzję Parlamentu 
uzasadnioną ochroną danych osobowych.  
4 Zob. sprawa IFAW dotycząca dokumentów pochodzących z państw członkowskich oraz 
obowiązku przeprowadzenia przez Sąd oceny przedmiotowych dokumentów; oraz dwie inne 
sprawy dotyczące połączonych procedur kontrolnych Agrofert (C-477/10 P) oraz Éditions 
Odile Jacob (C-404/10 P). Te trzy wyroki Trybunału nie zostały opisane w rocznym 
sprawozdaniu Komisji. 
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W. mając na uwadze, Ŝe negocjacje dotyczące przeglądu rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001 utknęły w martwym punkcie w wyniku niemoŜności pogodzenia 

stanowisk; mając na uwadze, Ŝe nowy instrument będzie musiał zaoferować co najmniej 

tak samo wysoki poziom przejrzystości jak ma to obecnie miejsce;  

X. mając na uwadze, Ŝe wnioski dotyczące obrad Parlamentu przy drzwiach zamkniętych 

powinny być zasadniczo rozpatrywane zgodnie z treścią rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001; mając na uwadze, Ŝe takie wnioski muszą być rozpatrywane przez 

Parlament indywidualnie;  

Y. mając na uwadze, Ŝe klasyfikacja dokumentów według poziomów poufności zgodnie 

z zakresem umowy ramowej z 2010 r. w sprawie stosunków między Parlamentem 

a Komisją czy klasyfikowanie ich jako „dokumentów sensytywnych” zgodnie z art. 9 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 powinny opierać się na uwaŜnej i konkretnej 

analizie;  

Prawo dostępu do dokumentów 

1. przypomina, Ŝe przejrzystość jest regułą ogólną, a Traktat z Lizbony ustanawia 

podstawowe prawo dostępu do dokumentów; 

2. przypomina, Ŝe przejrzystość poprawia zaufanie społeczeństwa do instytucji 

europejskich, umoŜliwiając obywatelom dostęp do informacji w unijnym procesie 

podejmowania decyzji, a tym samym przyczynianie się do większej demokracji w UE; 

3. przypomina, Ŝe jakakolwiek decyzja o odmowie przyznania dostępu do dokumentów 

musi opierać się na precyzyjnie i ściśle określonych wyjątkach prawnych, 

uzupełnionych o uzasadnioną i konkretną motywację, która umoŜliwi obywatelom 

zrozumienie podstaw odmowy dostępu oraz zapewni skuteczność zastosowania 

dostępnych środków prawnych; 

4. przypomina potrzebę znalezienia właściwej równowagi między przejrzystością 

a ochroną danych;  

5. wzywa instytucje, organy i agencje do stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 

z pełnym uwzględnieniem orzecznictwa z nim powiązanego, a takŜe poprzez 

harmonizację istniejących wewnętrznych regulaminów zgodnie z literą i duchem 

rozporządzenia, zwłaszcza w kwestii terminów udzielania odpowiedzi na wnioski 

o dostęp do dokumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu, Ŝe nie będzie to skutkować 

wydłuŜeniem terminów; wzywa Radę do publikowania protokołów obrad grup 

roboczych Rady, w tym nazw państw członkowskich i ich wniosków w świetle sprawy 

Access Info Europe; 

6. wzywa instytucje, organy i agencje, aby w ramach stosowania rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001 precyzyjnie oceniały moŜliwości częściowego udostępniania dokumentu, 

tabeli, wykresu, ustępu lub zdania; 

7. wzywa instytucje, organy, urzędy i agencje UE do dalszego rozwijania bardziej 

aktywnego podejścia do przejrzystości poprzez publiczne udostępnianie na stronach 
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internetowych moŜliwie jak największej liczby kategorii dokumentów;  

8. wzywa instytucje, organy i agencje do systematycznego i bezzwłocznego publikowania 

w rejestrach dokumentów wszystkich dokumentów, które wcześniej nie był publicznie 

udostępniane, a następnie zostały ujawnione na podstawie wniosków o publiczny dostęp 

do dokumentów; 

9. wzywa administracje do przekazywania specyfikacji dokumentów wchodzących 

w zakres wniosku o dostęp do dokumentów w ramach rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001, w oparciu o wniosek wstępny; 

10. wzywa instytucje, organy i agencje UE do przyjęcia szybszych, mniej uciąŜliwych oraz 

bardziej dostępnych procedur rozpatrywania skarg w odniesieniu do odmów przyznania 

dostępu, mających na celu redukcję liczby przypadków, w których zachodzi potrzeba 

wstąpienia na drogę sądową, oraz utworzenie prawdziwej kultury przejrzystości; 

11. podkreśla, Ŝe roczne sprawozdania trzech instytucji oraz organów i agencji powinny 

zawierać dane liczbowe przedstawione w porównywalnym formacie, który powinien 

obejmować na przykład liczbę dokumentów, jakich dotyczyły wnioski, liczbę 

wniosków, liczbę dokumentów, do których przyznano (częściowy) dostęp, liczbę 

wniosków zaakceptowanych przed złoŜeniem ponownego wniosku i po jego złoŜeniu, 

liczbę przypadków przyznania dostępu przez Trybunał, liczbę przypadków przyznania 

częściowego dostępu przez Trybunał oraz liczbę przypadków odmowy dostępu przez 

Trybunał; 

12. wzywa instytucje UE do poprawienia ram czasowych dotyczących odpowiedzi na 

wnioski o dostęp do dokumentów i ponowne wnioski; 

Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 

13. wyraŜa rozczarowanie faktem, Ŝe od grudnia 2011 r., kiedy Parlament przyjął 

stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001, nie poczyniono dalszych postępów; 

Sprawozdawczość 

14. wzywa instytucje, organy i agencje UE do zharmonizowania ich rocznych sprawozdań 

w sprawie dostępu do dokumentów oraz do przedstawiania zbliŜonych do siebie danych 

statystycznych; 

Dokumenty ustawodawcze 

15. wzywa instytucje, organy i agencje UE do aktualizacji danych publicznych na temat 

liczby posiadanych dokumentów niejawnych, zgodnie z ich klasyfikacją; 

Informacje finansowe 

16. wzywa instytucje do publicznego udostępniania obywatelom dokumentów dotyczących 

budŜetu Unii Europejskiej, jego wdraŜania oraz beneficjentów funduszy i dotacji 

unijnych, a takŜe podkreśla, Ŝe dokumenty takie muszą być równieŜ dostępne na 
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specjalnej stronie internetowej i w bazie danych oraz w bazie danych dotyczącej 

przejrzystości finansowej w Unii; 

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Europejskiemu Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz Radzie 

Europy. 

Or. en 

 

 


