
AM\1206512PL.docx PE652.576v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2019/2198(INI)

3.6.2020

POPRAWKI
1 - 33
Projekt opinii
Loránt Vincze
(PE648.269v01-00)

Publiczny dostęp do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie 
roczne za lata 2016–2018
(2019/2198(INI))



PE652.576v01-00 2/19 AM\1206512PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1206512PL.docx 3/19 PE652.576v01-00

PL

Poprawka 1
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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 zapisanymi w art. 10 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w zgodzie z prawami obywateli UE 
zapisanymi w art. 42 Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że art. 15 ust. 3 
TFUE szczegółowo określa zakres 
obowiązków poszczególnych instytucji;

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 zapisanymi w art. 10 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w zgodzie z prawami obywateli UE 
zapisanymi w art. 42 Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że art. 15 ust. 3 
TFUE szczegółowo określa zakres 
obowiązków poszczególnych instytucji; 
przypomina, że każda instytucja, organ, 
urząd lub agencja zapewnia przejrzystość 
swoich prac i opracowuje w swoim 
regulaminie wewnętrznym przepisy 
szczegółowe dotyczące dostępu do jej 
dokumentów, zgodnie z przepisami.

Or. en

Poprawka 2
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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 zapisanymi w art. 10 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 

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 zapisanymi w art. 10 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
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w zgodzie z prawami obywateli UE 
zapisanymi w art. 42 Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że art. 15 ust. 3 
TFUE szczegółowo określa zakres 
obowiązków poszczególnych instytucji;

w zgodzie z prawami obywateli UE 
zapisanymi w art. 42 Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że art. 15 ust. 3 
TFUE szczegółowo określa zakres 
obowiązków poszczególnych instytucji; 
uważa, że zaktualizowany system prawny 
może uwzględniać postęp technologiczny, 
doświadczenie w stosowaniu 
rozporządzenia 1049/2001 oraz 
odpowiednie orzecznictwo;

Or. en

Poprawka 3
Juan Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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 zapisanymi w art. 10 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w zgodzie z prawami obywateli UE 
zapisanymi w art. 42 Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że art. 15 ust. 3 
TFUE szczegółowo określa zakres 
obowiązków poszczególnych instytucji;

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 zapisanymi w art. 10 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w zgodzie z prawami obywateli UE 
zapisanymi w art. 41 i 42 Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że art. 15 ust. 3 
TFUE szczegółowo określa zakres 
obowiązków poszczególnych instytucji;

Or. es

Poprawka 4
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1a. przypomina, że zgodnie z 
rozporządzeniem 1049/2001 zasadą 
powinna być przejrzystość i dostęp do 
wszystkich dokumentów 
przechowywanych przez instytucje oraz że, 
jak już zostało ustalone przez utrwalone 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
UE, wyjątki w nim przewidziane muszą 
być ściśle interpretowane względem 
nadrzędnego interesu publicznego, jakim 
jest jawność, wymogi demokracji, większy 
udział obywateli w procesie decyzyjnym, 
legalność administracji, skuteczność i 
odpowiedzialność przed obywatelami;

Or. it

Poprawka 5
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. 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 starały się 
stosować te zasady;

2. 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 starały się 
stosować te zasady; podkreśla, że jako 
integralny organ ustawodawczy UE Rada 
podlega tym samym obowiązkom w 
zakresie przejrzystości, co inne instytucje 
UE; w związku z tym wzywa Radę do 
dopełnienia tych obowiązków;

Or. en

Poprawka 6
Victor Negrescu

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. 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 starały się 
stosować te zasady;

2. 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 starały się 
stosować te zasady; przypomina, że w celu 
wspierania dobrych rządów i zapewnienia 
udziału społeczeństwa obywatelskiego, 
instytucje, organy, urzędy i agencje Unii 
działają w sposób jak najbardziej 
przejrzysty;

Or. en

Poprawka 7
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. 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 dążyły do 
wdrożenia tych zasad;

2. 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 dążyły do 
wdrożenia tych zasad w celu 
zagwarantowania odpowiedzialności i 
prawowitości demokratycznego systemu 
politycznego w poszanowaniu państwa 
prawa;

Or. it

Poprawka 8
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. 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 dążyły do 
wdrożenia tych zasad;

2. 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, przejrzysty i zbliżony do 
obywatela; nalega, aby wszystkie 
instytucje dążyły do wdrożenia tych zasad 
w obiektywny sposób, wolny od 
dyskryminacji;

Or. ro

Poprawka 9
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. żałuje, że obywatele mają nadal 
utrudniony dostęp do informacji 
posiadanych przez instytucje UE ze 
względu na brak skutecznej polityki 
międzyinstytucjonalnej ukierunkowanej 
na obywatela i opartej na pełnej 
przejrzystości, komunikacji i demokracji 
bezpośredniej;

Or. it

Poprawka 10
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Radę do pełnego wdrożenia 
orzeczeń TSUE w dziedzinie przejrzystości 
zgodnie z ich literą i duchem, w 
szczególności w sprawie Access Info 
Europe z 2013 r.;

Or. en

Poprawka 11
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. 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 UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych;

3. 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 UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych; w szczególności wzywa 
Radę, aby przeprowadziła przegląd 
własnych przepisów w celu zapewnienia 
jawności wszystkich debat, dokumentów i 
informacji oraz by sporządzała protokoły 
ze swoich posiedzeń publicznych przy 
pełnym poszanowaniu interesu 
publicznego w zakresie przejrzystości, 
który powinien mieć prymat nad 
wyjątkiem ochrony procesu decyzyjnego; 
zachęca również rzecznika, aby w pełni 
korzystał ze swoich uprawnień 
dochodzeniowych przyznanych mu na 
mocy traktatów dla zwiększenia 
przejrzystości prac legislacyjnych i 
nielegislacyjnych w UE;

Or. it
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Poprawka 12
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. 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 UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych;

3. 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 UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów ustawodawczych, 
co umożliwi tym samym prawomocną 
kontrolę nie tylko ze strony obywateli, ale 
i parlamentów narodowych; uważa, że 
Rada powinna systematycznie rejestrować 
tożsamość rządów państw członkowskich, 
które wyrażają swoje stanowiska w 
organach przygotowawczych Rady, oraz 
zapewnić proaktywny system 
publikowania dokumentów w przyjaznym 
dla użytkownika i umożliwiającym 
wyszukiwanie formacie;

Or. en

Poprawka 13
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 
dochodzenia strategicznego OI/2/2017 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

3. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 
dochodzenia strategicznego OI/2/2017 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
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dotyczącego przejrzystości podczas 
dyskusji ustawodawczych w organach 
przygotowawczych Rady UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych;

dotyczącego przejrzystości podczas 
dyskusji ustawodawczych w organach 
przygotowawczych Rady UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych; podkreśla potrzebę 
systematycznego rejestrowania tożsamości 
państw członkowskich zajmujących 
stanowiska w organach 
przygotowawczych oraz zaprzestania 
praktyki ograniczania dostępu do 
dokumentów ustawodawczych podczas 
procesu podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 14
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. 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 UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności i 
klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych;

3. 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 UE i wzywa 
Radę do udoskonalenia przepisów i 
procedur dotyczących przejrzystości 
legislacyjnej, w tym dostępności, 
komunikacji i klasyfikacji dokumentów 
ustawodawczych;

Or. ro

Poprawka 15
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
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Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o wiążącym skutku i 
wpływie umów międzynarodowych na 
przepisy UE oraz podkreśla, że należy 
zapewnić przejrzystość negocjacji podczas 
trwania całego procesu; z tego powodu 
ubolewa, że negocjacje są tajne i 
obywatele nie mają dostępu do żadnych 
informacji, a jedynie do dokumentów 
opublikowanych w prasie w wyniku 
przecieków, co prowadzi do spekulacji i 
niedokładnych opinii na temat stanu i 
charakteru trwających negocjacji;

Or. it

Poprawka 16
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że możliwie najszerszy 
publiczny dostęp do dokumentów ma 
zasadnicze znaczenie dla kontroli 
publicznej wszystkich aspektów 
działalności UE; przypomina, że zaufanie 
obywateli do Unii jest uzależnione od 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 17
Gilles Boyer, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3a. wzywa instytucje UE do szybkiego 
odpowiadania na wnioski o dostęp do 
dokumentów;

Or. en

Poprawka 18
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa za niedopuszczalne, że 
obecnie jedynym sposobem na 
zakwestionowanie odmowy dostępu do 
dokumentów jest skarga do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która 
pociąga za sobą bardzo długie procedury, 
ryzyko wysokich, nawet zaporowych 
kosztów i niepewny wynik, a także 
nieuzasadnione i odstraszające obciążenie 
dla obywateli, którzy chcą zaskarżyć 
decyzję o odmowie (częściowego) dostępu 
; zaznacza, że w praktyce oznacza to, że 
nie istnieje żaden skuteczny środek 
prawny przeciwko decyzji odmownej w 
sprawie wniosku o dostęp do 
dokumentów;

Or. en

Poprawka 19
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że instytucje UE nie 
powinny wzywać strony wnoszącej 
sprzeciw do ponoszenia kosztów spraw 
sądowych; wzywa instytucje UE do 
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zadbania o to, by brak środków nie 
uniemożliwiał obywatelom 
kwestionowania decyzji;

Or. en

Poprawka 20
Gilles Boyer, Sandro Gozi, Cristian Ghinea, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE; przypomina 
jednak o strategicznym charakterze tych 
dokumentów, które stanowią podstawę 
stanowisk negocjacyjnych i niekoniecznie 
odzwierciedlają ostateczne teksty do 
uzgodnienia przez współprawodawców i 
których publikacja przed posiedzeniem 
trójstronnym może być przedmiotem 
nadużyć ze strony podmiotów 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 21
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
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dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE; podkreśla, że 
wysoki poziom przejrzystości procesu 
legislacyjnego jest zasadniczym 
elementem rozliczania decydentów we 
wszystkich instytucjach UE;

Or. en

Poprawka 22
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych i by wyrok ten jak 
najszybciej wdrożyli, co sprzyjałoby 
dalszemu wzmocnieniu kultury 
przejrzystości w pracach legislacyjnych 
UE;

Or. it

Poprawka 23
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 

4. apeluje do wszystkich unijnych 
prawodawców, aby w jak najkrótszym 
czasie stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
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sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

Or. fr

Poprawka 24
Juan Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 (sprawa 
de Capitani) dotyczącej dostępu do 
dokumentów sporządzonych w ramach 
rozmów trójstronnych, co sprzyjałoby 
dalszemu wzmocnieniu kultury 
przejrzystości w pracach legislacyjnych 
UE;

Or. es

Poprawka 25
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości w 
pracach legislacyjnych UE;

4. apeluje do unijnych prawodawców, 
aby stosowali się do wyroku Sądu z 22 
marca 2018 r. w sprawie T-540/15 
dotyczącej dostępu do dokumentów 
sporządzonych w ramach rozmów 
trójstronnych, co sprzyjałoby dalszemu 
wzmocnieniu kultury przejrzystości i 
komunikacji w pracach legislacyjnych UE;
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Or. ro

Poprawka 26
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa instytucje UE do 
niezwłocznego utworzenia wspólnej dla 
wszystkich instytucji bazy dokumentów 
ustawodawczych, do czego zobowiązały 
się w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa;

5. wzywa instytucje UE do 
niezwłocznego utworzenia wspólnej dla 
wszystkich instytucji bazy dokumentów 
ustawodawczych, do czego zobowiązały 
się w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa, co umożliwi 
przejrzystość różnych etapów procesu 
legislacyjnego i umożliwi obywatelom UE 
lepsze zrozumienie unijnych procedur 
ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 27
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa instytucje UE do 
niezwłocznego utworzenia wspólnej dla 
wszystkich instytucji bazy dokumentów 
ustawodawczych, do czego zobowiązały 
się w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa;

5. wzywa instytucje UE do 
niezwłocznego utworzenia wspólnej dla 
wszystkich instytucji, łatwo dostępnej bazy 
dokumentów ustawodawczych, do czego 
zobowiązały się w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa;

Or. ro

Poprawka 28
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Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
obowiązkowego dla wszystkich instytucji 
UE rejestru służącego przejrzystości; 
wzywa instytucje, aby jak najszybciej 
zakończyły negocjacje w sprawie wniosku 
Komisji w celu zagwarantowania jak 
największej przejrzystości prac instytucji 
w interesie procesu demokratycznego oraz 
dla zapewnienia udziału obywateli i 
pełnego poszanowania praworządności w 
Unii;

Or. it

Poprawka 29
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że posiedzenia przy 
drzwiach zamkniętych w instytucjach UE 
często nie mają wystarczającego 
uzasadnienia; domaga się jasnych 
przepisów regulujących wnioski dotyczące 
posiedzeń przy drzwiach zamkniętych w 
instytucjach UE;

Or. en

Poprawka 30
Sophia in 't Veld, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. pozytywnie odnosi się do 
utworzenia przez przewodniczącą Komisji 
stanowiska wiceprzewodniczącej 
odpowiedzialnej konkretnie za 
przejrzystość; wzywa wiceprzewodniczącą 
Komisji do spraw wartości i przejrzystości 
do wznowienia wdrażania art. 15 ust. 3 
TFUE, które powinno było nastąpić już 
dawno.

6. pozytywnie odnosi się do 
utworzenia przez przewodniczącą Komisji 
stanowiska wiceprzewodniczącej 
odpowiedzialnej konkretnie za 
przejrzystość; wzywa wiceprzewodniczącą 
Komisji do spraw wartości i przejrzystości 
do dołożenia wszelkich starań w celu 
szybkiego osiągnięcia porozumienia w 
sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001; zdecydowanie sprzeciwia się 
zamiarowi Komisji, by wycofać ten 
wniosek; uważa, że sam fakt, iż dossier 
jest zablokowane przez Radę, jednego z 
dwóch prawodawców, nie jest 
wystarczającą podstawą do wycofania 
wniosku;

Or. en

Poprawka 31
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem odnosi się do 
przyjęcia rozporządzenia (UE) 2019/788 w 
sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, które promuje zwiększony 
udział obywateli UE w życiu 
demokratycznym, i oczekuje od Komisji 
stosowania najwyższych standardów w 
zakresie przejrzystości w odniesieniu do 
działań mających na celu wdrażanie 
wniosków wyrażonych w pomyślnych 
inicjatywach (zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 
rozporządzenia);

Or. en
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Poprawka 32
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że zgodnie z art. 10 
ust. 3 (TUE) obywatele muszą mieć 
możliwość uczestniczenia w życiu 
demokratycznym Unii oraz że 
przejrzystość jest w tym zakresie 
kluczowa; domaga się, by obywatele mieli 
dostęp do protokołów posiedzeń Rady, w 
szczególności w celu poznania stanowisk 
zajmowanych przez ich państwo 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 33
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że zgodnie z art. 3 
(TUE) i Kartą praw podstawowych UE 
należy zapewnić poszanowanie bogactwa 
językowego i różnorodności w tym 
zakresie; wzywa do zapewnienia 
obywatelom dostępu do wszystkich 
dokumentów we wszystkich językach 
urzędowych UE.

Or. fr


