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23. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z informacjami przekazywanymi 
przez europejskie media na temat 
sponsoringu korporacyjnego państw 
członkowskich, które sprawują 
prezydencję Unii, oraz podziela obawy 
wyrażane w tej kwestii przez obywateli 
Unii i posłów do PE; uznaje, że od państw 
członkowskich oczekuje się finansowania 
ich własnej prezydencji, i ubolewa, że w 
ostatnich latach korzystanie ze sponsoringu 
korporacyjnego w celu pokrycia niektórych 
związanych z nią wydatków stało się 
powszechną praktyką; wyraża głębokie 
zaniepokojenie możliwą szkodą dla 
reputacji i ryzykiem utraty zaufania, jakie z 
powodu tej praktyki może ponieść Unia, jej 
instytucje, a w szczególności Rada w 
oczach obywateli Unii; w pełni popiera 
ocenę Rzecznika Praw Obywatelskich i 
jego zalecenie9 dla Rady, aby wydała 
państwom członkowskim wytyczne w tej 
sprawie; ponadto zdecydowanie zaleca 
Radzie, aby rozważyła włączenie 
prezydencji do budżetu; zwraca się do 
Rady o przekazanie tych obaw państwom 
członkowskim, w szczególności obecnym 
trzem prezydencjom;

23. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z informacjami przekazywanymi 
przez europejskie media na temat 
sponsoringu korporacyjnego państw 
członkowskich, które sprawują 
prezydencję Rady, oraz podziela obawy 
wyrażane w tej sprawie przez obywateli 
Unii i posłów do Parlamentu 
Europejskiego; uznaje, że od państw 
członkowskich oczekuje się finansowania 
ich własnej prezydencji, i ubolewa, że w 
ostatnich latach korzystanie ze sponsoringu 
korporacyjnego w celu pokrycia niektórych 
związanych z nią wydatków stało się 
powszechną praktyką; wyraża głębokie 
zaniepokojenie możliwą szkodą dla 
reputacji i ryzykiem utraty zaufania, jakie z 
powodu tej praktyki może ponieść Unia, jej 
instytucje, a w szczególności Rada w 
oczach obywateli Unii; zauważa, że Rada 
twierdzi, iż kwestia sponsoringu pozostaje 
w wyłącznej gestii państwa 
członkowskiego sprawującego 
prezydencję; podziela zdanie Rzecznika 
Praw Obywatelskich, że opinia publiczna 
nie dokonuje rozróżnienia między 
prezydencją Rady a państwem 
członkowskim sprawującym prezydencję; 
w pełni popiera ocenę Rzecznika Praw 
Obywatelskich i jego zalecenie9 dla Rady, 
aby wydała państwom członkowskim 
wytyczne w tej sprawie; ponadto 
zdecydowanie zaleca Radzie, aby 
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rozważyła włączenie prezydencji do 
budżetu; zwraca się do Rady, by 
przekazała te obawy państwom 
członkowskim, w szczególności obecnym 
trzem prezydencjom, aby poważnie wzięła 
te zalecenia pod rozwagę i przedstawiła 
Parlamentowi sprawozdanie;

_________________ _________________
9 Zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie 1069/2019/MIG 
dotyczące sponsorowania prezydencji 
Rady Unii Europejskiej.

9 Zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie 1069/2019/MIG 
dotyczące sponsorowania prezydencji 
Rady Unii Europejskiej.
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25. jest głęboko zaniepokojony obecną 
praktyką sponsorowania prezydencji Rady 
przez prywatne firmy; przypomina 
zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z 6 stycznia 2020 r., aby wydać wytyczne 
dotyczące sponsorowania prezydencji 
Rady w celu złagodzenia ryzyka utraty 
reputacji przez Unię; zwraca uwagę, że 
Rada twierdzi, iż kwestia sponsorowania 
pozostaje w wyłącznej gestii rządu 
państwa członkowskiego sprawującego 
prezydencję; podziela zdanie Rzecznika 
Praw Obywatelskich, że opinia publiczna 
nie dokonuje rozróżnienia między 
prezydencją Rady a państwem 
członkowskim sprawującym prezydencję; 
zwraca się do Rady, aby poważnie 
rozpatrzyła te zalecenia i przedstawiła 
Parlamentowi sprawozdanie;

skreśla się

Or. en


