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5.12.2018 A8-0411/1 

Poprawka  1 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że UE nadal 

mierzy się z najpoważniejszym kryzysem 

gospodarczym, społecznym i politycznym 

od czasu jej powstania; mając na uwadze, 

że nieskuteczne podejście przyjęte przez 

instytucje UE w walce z brakiem 

przejrzystości zarówno unijnego procesu 

decyzyjnego, jak i lobbingu przyczynia się 

– oprócz innych istotnych kwestii 

etycznych w instytucjach – do dalszego 

pogorszenia wizerunku UE; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Poprawka  2 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że w dniu 25 

października 2017 r. odbyło się spotkanie 

byłego przewodniczącego Komisji J.M. 

Barroso z obecnym wiceprzewodniczącym 

Komisji, które zostało zarejestrowane jako 

oficjalne spotkanie z grupą Goldman 

Sachs; mając na uwadze, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich odnotował, iż konkretny 

charakter tego spotkania nie jest jasny; 

mając na uwadze, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich podkreślił, że istnieją 

zrozumiałe obawy, iż były przewodniczący 

wykorzystuje swój poprzedni status i 

kontakty z byłymi współpracownikami w 

celu wywierania wpływu i uzyskiwania 

informacji; mając na uwadze, że sprawa ta 

budzi systematyczne wątpliwości co do 

ogólnego podejścia Komisji do takich 

przypadków i co do stopnia niezależności 

komitetu ds. etyki; wskazuje w związku z 

tym, że należy wprowadzić bardziej 

rygorystyczne przepisy na szczeblu UE, 

aby zapobiec wszelkim konfliktom 

interesów w instytucjach i agencjach UE 

oraz stosować sankcje w przypadku takich 

konfliktów; 

S. mając na uwadze, że w dniu 25 

października 2017 r. odbyło się spotkanie 

byłego przewodniczącego Komisji J.M. 

Barroso z obecnym wiceprzewodniczącym 

Komisji, które zostało zarejestrowane jako 

oficjalne spotkanie z grupą Goldman 

Sachs; mając na uwadze, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich odnotował, iż konkretny 

charakter tego spotkania nie jest jasny; 

mając na uwadze, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich podkreślił, że istnieją 

zrozumiałe obawy, iż były przewodniczący 

wykorzystuje swój poprzedni status i 

kontakty z byłymi współpracownikami w 

celu wywierania wpływu i uzyskiwania 

informacji; wskazuje w związku z tym, że 

należy wprowadzić jaśniejsze przepisy na 

szczeblu UE, aby zapobiec wszelkim 

konfliktom interesów w instytucjach i 

agencjach UE oraz stosować sankcje w 

przypadku takich konfliktów; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Poprawka  3 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw Y 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Y. mając na uwadze, że do celów 

decyzji dotyczących ochrony zdrowia 

ludzkiego oraz bezpieczeństwa ludzi, 

zwierząt i roślin instytucje, organy i 

jednostki organizacyjne UE powinny być 

szczególnie skoncentrowane na 

obywatelach i właściwie uwzględniać 

zastrzeżenia społeczeństwa co do pełnej 

przejrzystości, niezależności i dokładności 

przy gromadzeniu i ocenie dowodów 

naukowych; mając na uwadze, że wyniki i 

procedury naukowe wykorzystywane na 

szczeblu UE, które doprowadziły m.in. do 

zezwolenia na stosowanie organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, 

pestycydów i glifosatu, wzbudziły szeroką 

krytykę i wywołały szeroką debatę 

publiczną; 

Y. mając na uwadze, że do celów 

decyzji dotyczących ochrony zdrowia 

ludzkiego oraz bezpieczeństwa ludzi, 

zwierząt i roślin instytucje, organy i 

jednostki organizacyjne UE powinny być 

szczególnie skoncentrowane na 

obywatelach i właściwie uwzględniać 

zastrzeżenia społeczeństwa co do jak 

najwyższego poziomu przejrzystości, 

niezależności i dokładności przy 

gromadzeniu i ocenie dowodów 

naukowych; mając na uwadze, że wyniki i 

procedury naukowe wykorzystywane na 

szczeblu UE, które doprowadziły m.in. do 

zezwolenia na stosowanie organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, 

pestycydów i glifosatu, wzbudziły szeroką 

krytykę i wywołały szeroką debatę 

publiczną; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Poprawka  4 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AC 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AC. mając na uwadze, że Rzecznik 

Praw Obywatelskich przeprowadził 

dochodzenie w sprawie sposobu 

mianowania Martina Selmayra, 

ówczesnego dyrektora Gabinetu 

Przewodniczącego Komisji, sekretarzem 

generalnym Komisji; mając na uwadze, że 

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, 

iż Komisja wywołała sztuczne wrażenie 

pilnej konieczności obsadzenia stanowiska 

sekretarza generalnego, aby uzasadnić 

nieopublikowanie ogłoszenia o naborze, 

oraz zorganizowała procedurę rekrutacji 

na stanowisko zastępcy sekretarza 

generalnego nie po to, aby bezpośrednio 

obsadzić to stanowisko, lecz raczej aby M. 

Selmayr został sekretarzem generalnym w 

drodze szybkiego dwuetapowego 

mianowania; mając na uwadze, że w 

mianowaniu M. Selmayra Rzecznik Praw 

Obywatelskich dopatrzył się czterech 

przypadków niewłaściwego 

administrowania, wynikających z faktu, że 

Komisja nie zastosowała prawidłowo 

odpowiednich przepisów ani pod 

względem litery, ani ducha; 

AC. mając na uwadze, że Rzecznik 

Praw Obywatelskich przeprowadził 

dochodzenie w sprawie sposobu 

mianowania Martina Selmayra, 

ówczesnego dyrektora Gabinetu 

Przewodniczącego Komisji, sekretarzem 

generalnym Komisji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Poprawka  5 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla znaczenie maksymalnej 

przejrzystości i lepszego publicznego 

dostępu do dokumentów będących w 

posiadaniu instytucji UE; zwraca uwagę na 

działania strukturalne Rzecznika Praw 

Obywatelskich polegające na ujawnianiu 

przypadków niewłaściwego 

administrowania przez stosowanie 

indywidualnego podejścia do 

poszczególnych przypadków i zwiększenie 

liczby dochodzeń z inicjatywy własnej; 

6. podkreśla znaczenie jak 

najwyższego poziomu przejrzystości i 

lepszego publicznego dostępu do 

dokumentów będących w posiadaniu 

instytucji UE; zwraca uwagę na działania 

strukturalne Rzecznika Praw 

Obywatelskich polegające na ujawnianiu 

przypadków niewłaściwego 

administrowania przez stosowanie 

indywidualnego podejścia do 

poszczególnych przypadków i zwiększenie 

liczby dochodzeń z inicjatywy własnej; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Poprawka  6 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. uznaje potrzebę maksymalnej 

przejrzystości procesów podejmowania 

decyzji w UE i pochwala dochodzenie 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

zwyczajowej praktyki nieformalnych 

negocjacji między trzema głównymi 

instytucjami UE („rozmów trójstronnych”); 

popiera publikowanie wszystkich 

dokumentów dotyczących rozmów 

trójstronnych zgodnie z orzeczeniami 

Trybunału Sprawiedliwości; 

12. uznaje potrzebę jak najwyższego 

poziomu przejrzystości procesów 

podejmowania decyzji w UE i pochwala 

dochodzenie Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie zwyczajowej 

praktyki nieformalnych negocjacji między 

trzema głównymi instytucjami UE 

(„rozmów trójstronnych”); popiera 

publikowanie wszystkich dokumentów 

dotyczących rozmów trójstronnych 

zgodnie z orzeczeniami Trybunału 

Sprawiedliwości; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Poprawka  7 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zdecydowanie uważa, że zalecenia 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

polityki przejrzystości EBI należy wdrożyć 

bez dalszej zwłoki; wzywa EBI do 

natychmiastowego zniesienia zasady 

domniemania niejawności w odniesieniu 

do informacji i dokumentów 

zgromadzonych podczas audytów, 

inspekcji i dochodzeń, w tym tych, które 

rozpoczęto zarówno w czasie trwania 

spraw dotyczących nadużyć finansowych i 

korupcji, jak i po ich zakończeniu; 

13. zdecydowanie uważa, że zalecenia 

Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

polityki przejrzystości EBI należy wdrożyć 

bez dalszej zwłoki; przypomina, że 

polityka ta opiera się na zasadzie 

domniemania jawności i że na jej 

podstawie każdy może mieć dostęp do 

dokumentów i informacji EBI; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Poprawka  8 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. apeluje, aby polityka grupy EBI 

dotycząca ujawniania informacji 

zapewniała coraz wyższy poziom 

przejrzystości, jeśli chodzi o zasady 

regulujące jej politykę cenową i organy 

zarządzające; wzywa do publikowania 

protokołów posiedzeń komitetu 

zarządzającego grupy EBI; 

14. apeluje, aby EBI jeszcze zwiększył 

przejrzystość, np. przez publikowanie 

szczegółowych protokołów oraz udzielenie 

dostępu do informacji zarówno 

wewnętrznie, Parlamentowi i pozostałym 

instytucjom, jak i obywatelom, zwłaszcza 

w odniesieniu do systemu udzielania 

zamówień i podwykonawstwa, do wyników 

dochodzeń wewnętrznych oraz do wyboru, 

monitorowania i oceny działań i 

programów; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Poprawka  9 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla, że stanowiska państw 

członkowskich w Radzie podczas unijnego 

procesu legislacyjnego muszą być 

rejestrowane i podawane do wiadomości 

publicznej terminowo i w sposób 

zapewniający ich dostępność, gdyż w 

każdym systemie wywodzącym się z 

zasady legitymacji demokratycznej 

współustawodawcy muszą odpowiadać za 

swoje działania przed społeczeństwem; 

uważa, że zwiększenie rozliczalności Rady 

w odniesieniu do stanowisk przyjętych 

przez rządy krajowe w odniesieniu do 

prawodawstwa UE, w tym aktywne 

zapewnienie publicznego dostępu do 

dokumentów ustawodawczych w toku 

procesu ustawodawczego, pomogłoby 

rozwiązać problem braku przejrzystości w 

procesie podejmowania decyzji i 

ograniczyć kulturę obwiniania Brukseli za 

decyzje ostatecznie podjęte przez same 

rządy krajowe; domaga się, by Rada, 

zgodnie z art. 15 ust. 3 TFUE, dokonała 

przeglądu swojej polityki poufności w celu 

zapewnienia najwyższego poziomu 

przejrzystości swoich prac; 

15. podkreśla, że stanowiska państw 

członkowskich w Radzie podczas unijnego 

procesu legislacyjnego muszą być 

rejestrowane i podawane do wiadomości 

publicznej terminowo i w sposób 

zapewniający ich dostępność, gdyż w 

każdym systemie wywodzącym się z 

zasady legitymacji demokratycznej 

współustawodawcy muszą odpowiadać za 

swoje działania przed społeczeństwem; 

uważa, że zwiększenie rozliczalności Rady 

w odniesieniu do stanowisk przyjętych 

przez rządy krajowe w odniesieniu do 

prawodawstwa UE, w tym zapewnienie 

publicznego dostępu do dokumentów 

ustawodawczych, pomogłoby rozwiązać 

problem braku przejrzystości w procesie 

podejmowania decyzji i ograniczyć kulturę 

obwiniania Brukseli za decyzje ostatecznie 

podjęte przez same rządy krajowe; domaga 

się, by Rada, zgodnie z art. 15 ust. 3 

TFUE, dokonała przeglądu swojej polityki 

poufności w celu zapewnienia 

najwyższego poziomu przejrzystości 

swoich prac; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Poprawka  10 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. 

(2018/2105(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa Komisję, aby zapewniła 

maksymalną przejrzystość i dostęp do 

dokumentów i informacji dotyczących 

postępowań EU Pilot, przynajmniej 

prowadzonych w związku z otrzymanymi 

petycjami, oraz pełną przejrzystość i pełny 

dostęp do już zakończonych postępowań 

EU Pilot i postępowań w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego; 

16. wzywa Komisję, aby zapewniła jak 

najwyższy poziom przejrzystości i dostęp 

do dokumentów i informacji dotyczących 

postępowań EU Pilot, przynajmniej 

prowadzonych w związku z otrzymanymi 

petycjami, oraz do już zakończonych 

postępowań EU Pilot i postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego; 

Or. en 

 

 


