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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że instytucje UE mają obowiązek wdrożenia art. 15 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz przyjęcia instrumentu prawnego 
regulującego dostęp do dokumentów zgodnie z zasadami demokratycznymi 
określonymi w art. 10 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i w zgodzie z prawami 
obywateli UE zapisanymi w art. 41 i 42 Karty praw podstawowych; uważa, że 
zaktualizowany system prawny mógłby uwzględniać postęp technologiczny, 
doświadczenie w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz odpowiednie 
orzecznictwo; podkreśla, że art. 15 ust. 3 TFUE przewiduje większy zakres działania 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii oraz wymaga, aby ich działania 
były przejrzyste; uważa, że konieczne są jasne zasady rozpatrywania wniosków o 
zorganizowanie posiedzenia w instytucjach UE przy drzwiach zamkniętych;

2. przypomina, że zaufanie obywateli do Unii zależy od przejrzystości; podkreśla, że 
publiczny dostęp do dokumentów ma zasadnicze znaczenie dla publicznej kontroli nad 
działalnością UE; zwraca zatem uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1049/2001 przejrzystość i jak najszerszy dostęp do dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji muszą być zasadą; uważa ponadto, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjątki od tej zasady należy 
interpretować rygorystycznie z uwzględnieniem wymogów demokracji, w tym 
większego zaangażowania obywateli w proces decyzyjny, legitymacji sprawowania 
rządów, skuteczności i odpowiedzialności wobec obywateli; wzywa instytucje UE do 
szybkiego odpowiadania na wnioski o dostęp do dokumentów; żałuje, że obywatele 
mają nadal utrudniony dostęp do informacji posiadanych przez instytucje UE ze 
względu na brak skutecznej polityki międzyinstytucjonalnej; wzywa instytucje, organy i 
jednostki organizacyjne UE do przyjęcia szybszych, mniej uciążliwych i bardziej 
dostępnych procedur rozpatrywania skarg w odniesieniu do odmów przyznania dostępu; 
uważa, że instytucje UE nie powinny wymagać od strony wnoszącej sprzeciw do 
ponoszenia kosztów spraw sądowych dotyczących dostępu do dokumentów;

3. zwraca uwagę, że umowy międzynarodowe, które stanowią część porządku prawnego 
UE, mają pierwszeństwo przed prawodawstwem UE, i w związku z tym podkreśla 
potrzebę zwiększenia przejrzystości procesu negocjowania takich umów;

4. przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 1 TFUE w celu wspierania dobrych rządów i 
zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii muszą działać z jak największym poszanowaniem zasady 
otwartości; podkreśla, że art. 10 ust. 3 TUE przyznaje obywatelom UE prawo 
uczestniczenia w życiu demokratycznym Unii oraz stanowi, że decyzje należy 
podejmować w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela; nalega, aby 
wszystkie instytucje wdrażały te zasady w celu zagwarantowania rozliczalności i 
prawowitości demokratycznego systemu politycznego; podkreśla, że jako integralny 
organ ustawodawczy UE Rada podlega tym samym obowiązkom w zakresie 
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przejrzystości co inne instytucje UE; dlatego wzywa Radę do wywiązywania się z tych 
zobowiązań i do pełnego wdrożenia orzeczeń TSUE dotyczących przejrzystości zgodnie 
z ich literą i duchem, w szczególności w sprawie Access Info Europe z 2013 r.;

5. przypomina o swojej rezolucji z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia 
strategicznego OI/2/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości 
podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE1 i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i procedur dotyczących przejrzystości legislacyjnej, 
w tym dostępności i klasyfikacji dokumentów ustawodawczych, co umożliwi tym 
samym uwzględnienie interesu publicznego związanego z przejrzystością oraz 
prawomocną kontrolę nie tylko ze strony obywateli, ale i parlamentów narodowych; 
uważa, że Rada powinna udostępniać dokumenty dotyczące trwających procedur 
ustawodawczych, systematycznie rejestrować stanowiska państw członkowskich 
wyrażane w organach przygotowawczych Rady oraz zapewnić proaktywny system 
publikowania dokumentów w formacie przyjaznym dla użytkownika i umożliwiającym 
wyszukiwanie; 

6. podkreśla, że wysoki poziom przejrzystości procesu legislacyjnego jest zasadniczym 
wymogiem rozliczania decydentów we wszystkich instytucjach UE; apeluje do 
wszystkich unijnych prawodawców, aby jak najszybciej stosowali się w pełni do 
wyroku Sądu z 22 marca 2018 r. w sprawie dostępu do dokumentów sporządzonych w 
ramach rozmów trójstronnych (sprawa T-540/15 De Capitani przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu), co sprzyjałoby dalszemu wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach ustawodawczych UE; przypomina jednak o strategicznym charakterze tych 
dokumentów, które stanowią podstawę stanowisk negocjacyjnych i niekoniecznie 
odzwierciedlają ostateczne teksty uzgadniane następnie przez współprawodawców i 
których publikacja przed posiedzeniem trójstronnym może być przedmiotem nadużyć 
ze strony podmiotów zewnętrznych;

7. wzywa instytucje UE do niezwłocznego utworzenia jednej, łatwo dostępnej 
międzyinstytucjonalnej bazy dokumentów ustawodawczych, do czego zobowiązały się 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa, co 
umożliwi przejrzystość poszczególnych etapów procesu legislacyjnego i lepsze 
zrozumienie unijnych procedur ustawodawczych przez obywateli UE;

8. apeluje do instytucji o jak najszybsze zakończenie negocjacji w sprawie wniosku 
dotyczącego obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości, tak aby ich prace były 
jak najbardziej przejrzyste z korzyścią dla procesu demokratycznego;

9. pozytywnie odnosi się do utworzenia przez przewodniczącą Komisji stanowiska 
wiceprzewodniczącej odpowiedzialnej konkretnie za przejrzystość; wzywa 
wiceprzewodniczącą Komisji do spraw wartości i przejrzystości, aby powstrzymała się 
od działania w związku z zamiarem wycofania wniosku dotyczącego przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i by zamiast tego dołożyła wszelkich starań w celu 
szybkiego osiągnięcia porozumienia w tej sprawie, co pozwoli na długo oczekiwane 
wdrożenie art. 15 ust. 3 TFUE; 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0045.
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10. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2019/788 w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, które będzie sprzyjać zwiększonemu udziałowi 
obywateli UE w życiu demokratycznym, i domaga się, aby Komisja stosowała 
najwyższe standardy przejrzystości w odniesieniu do działań mających na celu 
wdrażanie wniosków wyrażonych w pomyślnych inicjatywach (zgodnie z art. 15 ust. 2 i 
3 rozporządzenia);

11. przypomina, że zgodnie z art. 3 TUE i Kartą praw podstawowych UE należy zapewnić 
poszanowanie bogactwa językowego i różnorodności w tym zakresie; wzywa instytucje 
Unii Europejskiej, aby dołożyły wszelkich starań w celu zapewnienia dostępu do 
dokumentów we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
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