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16.11.2016 A8-0331/7 

Poprawka  7 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  La. mając na uwadze, że w celu uzyskania 

legitymacji i zaufania, iż decyzje bazują 

na ogólnym interesie publicznym, 

kluczowy jest wysoki poziom 

przejrzystości; mając na uwadze, że od 

logiki tej odbiega nasilająca się tendencja 

do tworzenia „czytelni” o ograniczonym 

dostępie – nawet dla przedstawicieli 

pochodzących z wyboru – do dokumentów 

zawierających szczególnie chronione 

informacje handlowe; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Poprawka  8 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. wzywa Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich do zbadania, w jakim 

stopniu tworzenie zabezpieczonych 

czytelni jest zgodne z prawem dostępu do 

dokumentów i z zasadami dobrej 

administracji; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Poprawka  9 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca uwagę na zaniepokojenie 

obywateli sposobem rozpatrywania przez 

Komisję skarg dotyczących naruszeń; 

podkreśla, że prawo do dobrej 

administracji, o którym mowa w art. 41 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, obejmuje obowiązek 

przedkładania odpowiednich uzasadnień w 

sprawach, w których Komisja podejmuje 

decyzje, by nie wszczynać postępowania w 

sprawie naruszenia przepisów prawa przed 

Trybunałem Sprawiedliwości; z 

zadowoleniem przyjmuje strategiczne 

postępowanie sprawdzające 

przeprowadzone przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

kwestii o charakterze systemowym 

występujących w programie EU Pilot; 

17. zwraca uwagę na zaniepokojenie 

obywateli sposobem działania Komisji w 

przypadku postępowań kierowanych przed 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

oraz brakiem przejrzystości co do 

istotnych etapów tego procesu; podkreśla, 

że prawo do dobrej administracji, o którym 

mowa w art. 41 Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej, obejmuje obowiązek 

przedkładania odpowiednich uzasadnień w 

sprawach, w których Komisja podejmuje 

decyzje, by nie wszczynać postępowania w 

sprawie naruszenia przepisów prawa przed 

Trybunałem Sprawiedliwości; z 

zadowoleniem przyjmuje strategiczne 

postępowanie sprawdzające 

przeprowadzone przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

kwestii o charakterze systemowym 

występujących w programie EU Pilot; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Poprawka  10 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 

dochodzenia Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w sprawie 

przypadków „drzwi obrotowych” w 

Komisji; przyjmuje do wiadomości, że w 

wyniku tych dochodzeń Komisja 

zwiększyła zakres udostępnianych 

informacji na temat nazwisk urzędników 

wyższego szczebla, którzy odeszli z 

Komisji, aby podjąć pracę w sektorze 

prywatnym; zachęca do częstszego 

publikowania nazwisk i innych danych 

takich osób; wyraża nadzieję, że inne 

europejskie instytucje i organy pójdą za 

tym przykładem; z zadowoleniem 

przyjmuje gotowość Komisji do 

upubliczniania informacji dotyczących 

zatrudnienia byłych komisarzy; wyraża 

duże zaniepokojenie faktem, że były 

przewodniczący Komisji José Manuel 

Barroso został mianowany doradcą i 

prezesem niewykonawczym Goldman 

Sachs International; 

19. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 

dochodzenia Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w sprawie 

przypadków „drzwi obrotowych” w 

Komisji; przyjmuje do wiadomości, że w 

wyniku tych dochodzeń Komisja 

zwiększyła zakres udostępnianych 

informacji na temat nazwisk urzędników 

wyższego szczebla, którzy odeszli z 

Komisji, aby podjąć pracę w sektorze 

prywatnym; zachęca do częstszego 

publikowania nazwisk i innych danych 

takich osób; wyraża nadzieję, że inne 

europejskie instytucje i organy pójdą za 

tym przykładem; z zadowoleniem 

przyjmuje gotowość Komisji do 

upubliczniania informacji dotyczących 

zatrudnienia byłych komisarzy; wyraża 

duże zaniepokojenie faktem, że były 

przewodniczący Komisji José Manuel 

Barroso został mianowany doradcą i 

prezesem niewykonawczym Goldman 

Sachs International; wzywa Rzecznika 

Praw Obywatelskich, aby wszczął 

strategiczne dochodzenie dotyczące 

działania Komisji w związku ze sprawą 

przejścia J.M. Barroso z sektora 

publicznego do prywatnego, w tym aby 

sformułował zalecenia co do tego, w jaki 

sposób należy zreformować kodeks 

postępowania zgodnie z zasadami dobrej 
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administracji oraz wymogami określonymi 

w art. 245 TFUE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Poprawka  11 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

2015 r. wszystkie instytucje UE 

wprowadziły przepisy wewnętrzne 

dotyczące ochrony demaskatorów na mocy 

art. 22 lit. a)–c) regulaminu 

pracowniczego, zachęcając tym samym do 

informowania o nieprawidłowościach w 

uregulowanych ramach;  zauważa, że 

ochrona demaskatorów przed odwetem 

mogłaby być skuteczniejsza;  w tym celu 

wzywa do pilnego przyjęcia wspólnych 

przepisów zachęcających do informowania 

o nieprawidłowościach oraz do 

wprowadzenia minimalnych gwarancji i 

zabezpieczeń dla demaskatorów; 

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

2015 r. wszystkie instytucje UE 

wprowadziły przepisy wewnętrzne 

dotyczące ochrony demaskatorów na mocy 

art. 22 lit. a)–c) regulaminu 

pracowniczego, zachęcając tym samym do 

informowania o nieprawidłowościach w 

uregulowanych ramach; zauważa, że 

ochrona demaskatorów przed odwetem 

mogłaby być skuteczniejsza; w tym celu 

wzywa do pilnego przyjęcia wspólnych 

przepisów zachęcających do informowania 

o nieprawidłowościach i przenoszących 

ciężar dowodu w taki sposób, by 

demaskatorzy byli w pełni chronieni, oraz 

do wprowadzenia minimalnych gwarancji i 

zabezpieczeń dla demaskatorów; wzywa 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, aby przeprowadził ocenę 

wdrożenia przepisów wewnętrznych 

dotyczących ochrony demaskatorów i 

zaproponował dalsze udoskonalenia w 

celu sprecyzowania zakresu ochrony 

oferowanej pracownikom, którzy spełnili 

obowiązek informowania o 

nieprawidłowościach, szczególnie w 

przypadku akredytowanych asystentów 

parlamentarnych; 

Or. en 
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