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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 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;

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;

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;

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;

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;

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.


