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Poprawka 1
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego; podkreśla, 
że zatrudnianie byłych urzędników 
instytucji publicznych oraz sytuacje 
konfliktu interesów spowodowane efektem 
„drzwi obrotowych” stanowią 
powracający problem o systematycznym 
charakterze i wspólny problem dla 
instytucji, organów, urzędów i agencji w 
całej UE; jest zdania, że sytuacje konfliktu 
interesów mogą przeszkodzić w 
egzekwowaniu wysokich norm etycznych 
w instytucjach i agencjach UE, a tym 
samym zagrozić ich wiarygodności i 
osłabić zaufanie obywateli do nich;

Or. en

Poprawka 2
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

1. zauważa, że nie ma powszechnie 
akceptowanej unijnej definicji konfliktu 
interesów i że nie ustalono w jasny sposób 
wytycznych dotyczących jej stosowania; 
zwraca uwagę, że w instytucjach UE różne 
środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają odpowiednio różne definicje 
terminu „konflikt interesów”; uważa w 
związku z tym, że termin ten należy 
rozumieć jako konflikt między 
obowiązkiem publicznym – pociągającym 
za sobą odpowiedzialność zawodową i 
urzędową – a interesami prywatnymi 
urzędnika publicznego prowadzący do 
sytuacji, w której własne interesy danego 
urzędnika mogłyby niewłaściwie wpłynąć 
na wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter, z 
najszerszymi tego konsekwencjami, oraz 
że pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zdobycia lub zwiększenia 
zaufania publicznego;

Or. ro

Poprawka 3
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
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publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych lub sytuacji, w której 
wykonywanie obowiązków służbowych jest 
motywowane jego własnymi interesami; 
zauważa jednak, że definicja tego rodzaju 
ma zależny od kontekstu i płynny 
charakter oraz że pełna przejrzystość 
niekoniecznie gwarantuje brak konfliktu 
interesów i nie zapewnia zaufania 
publicznego;

Or. en

Poprawka 4
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne przepisy ustawodawcze i inne 
przepisy mające na celu zapobieganie 
konfliktom interesów zawierają różne 
definicje terminu „konflikt interesów”; 
uważa w związku z tym, że termin ten 
należy jednolicie rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego, który mógłby niewłaściwie 
wpłynąć na jego działania i wchodzące w 
zakres jego odpowiedzialności decyzje; 
zauważa, że w zapobieganiu konfliktom 
interesów i zwiększaniu zaufania obywateli 
do właściwego funkcjonowania 
administracji publicznej może pomóc 
maksymalna przejrzystość;

Or. cs

Poprawka 5
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Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; uważa, że stosowanie 
najwyższych standardów przejrzystości jest 
najlepszym sposobem na przywrócenie 
zaufania obywateli do instytucji UE;

Or. en

Poprawka 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika lub 
decydenta publicznego prowadzący do 
sytuacji, w której własne interesy danego 
urzędnika mogłyby niewłaściwie wpłynąć 
na wykonywanie przez niego obowiązków 
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służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

Or. fr

Poprawka 7
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi urzędnika 
publicznego prowadzący do sytuacji, w 
której własne interesy danego urzędnika 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na 
wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

1. zauważa, że w instytucjach UE 
różne środki ustawodawcze mające na celu 
zapobieganie konfliktom interesów 
zawierają różne definicje terminu „konflikt 
interesów”; uważa w związku z tym, że 
termin ten należy rozumieć jako konflikt 
między obowiązkiem publicznym a 
interesami prywatnymi funkcjonariusza 
publicznego lub urzędnika publicznego 
prowadzący do sytuacji, w której własne 
interesy danego funkcjonariusza lub 
urzędnika mogłyby niewłaściwie wpłynąć 
na wykonywanie przez niego obowiązków 
służbowych; zauważa jednak, że definicja 
tego rodzaju ma płynny charakter oraz że 
pełna przejrzystość niekoniecznie 
gwarantuje brak konfliktu interesów i nie 
zapewnia zaufania publicznego;

Or. es

Poprawka 8
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka



PE661.820v01-00 8/49 AM\1219134PL.docx

PL

1a. zauważa dużą liczbę istniejących 
podejść prawnych do znaczenia i 
możliwości zastosowania pojęcia konfliktu 
interesów; zwraca uwagę na ogromne 
zainteresowanie instytucji UE 
optymalizacją skuteczności norm i zasad 
regulujących kwestie etyki i przejrzystości, 
przy czym mniej uwagi poświęca się 
skutkom i znaczeniu konfliktów 
interesów; wyraża w związku z tym 
zaniepokojenie niepewnością co do 
właściwego mechanizmu regulacyjnego, 
brakiem możliwości przewidzenia 
skuteczności środków odstraszających i 
sankcji, wątpliwą skutecznością 
istniejących przepisów oraz koniecznością 
wprowadzenia innych instrumentów 
politycznych, proceduralnych i 
ekonomicznych;

Or. ro

Poprawka 9
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że podejście instytucji 
europejskich do zapobiegania konfliktom 
interesów jest niespójne i że każda 
instytucja stosuje swoje własne zasady; 
uważa, że ustanowienie nowego organu 
ds. etyki mogłoby przyczynić się do 
zharmonizowanej wykładni 
obowiązujących przepisów oraz do 
lepszego ich wdrażania;

Or. fr

Poprawka 10
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że Parlament Europejski 
ustanowił komitet doradczy ds. 
postępowania posłów jako organ 
odpowiedzialny za udzielanie posłom 
wytycznych dotyczących interpretacji i 
wdrażania kodeksu postępowania; ocenia 
on również domniemane naruszenia 
kodeksu postępowania i doradza 
przewodniczącemu w sprawie możliwych 
działań, które należy podjąć;

Or. en

Poprawka 11
Geoffroy Didier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że komisją 
odpowiedzialną za Statut posła do 
Parlamentu Europejskiego i Regulamin 
pracowniczy urzędników Unii 
Europejskiej, przywileje i immunitety oraz 
weryfikację mandatów posłów, zgodnie z 
załącznikiem VI do Regulaminu, jest 
Komisja Prawna;

Or. en

Poprawka 12
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1a. zauważa, że zaufanie do instytucji 
europejskich i ich demokratyczna 
legitymacja zostały głęboko zmienione 
przez przyjęcie traktatu lizbońskiego w 
2007 r., pomimo odrzucenia w 
referendum we Francji i w Niderlandach 
w 2005 r. Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy;

Or. en

Poprawka 13
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. ponadto zwraca uwagę na niski 
poziom zaufania do instytucji UE, 
ponieważ jak wynika z badania 
Eurobarometr przeprowadzonego przez 
Komisję Europejską w 2019 r., tylko 
połowa obywateli UE wyraziła zaufanie do 
instytucji UE;

Or. en

Poprawka 14
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla ogromne znaczenie 
niezależności, przejrzystości i 
odpowiedzialności instytucji publicznych i 
urzędników publicznych dla wzmocnienia 
zaufania obywateli, które jest niezbędne 
do zgodnego z prawem funkcjonowania 
instytucji demokratycznych;
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Or. en

Poprawka 15
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina, że zgodnie z 
Regulaminem potwierdzenie przez 
Komisję Prawną braku konfliktu 
interesów jest niezbędnym warunkiem 
wstępnym mianowania kandydatów na 
komisarzy; podkreśla, że przepis ten 
powinien być interpretowany w 
połączeniu z normami etycznymi 
określonymi w art. 17 ust. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej, który stanowi, że 
członkowie Komisji Europejskiej powinni 
być wybierani „spośród osób, których 
niezależność jest niekwestionowana”;

Or. en

Poprawka 16
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. zauważa, że podczas badania 
potencjalnego konfliktu interesów 
kandydatów na komisarzy w 2019 r. 
członkowie Komisji Prawnej podkreślili 
poważne wady obecnej procedury; 
ponadto zauważa, że do tych wad należy 
dostęp do informacji jedynie w 
ograniczonym zakresie, brak czasu na 
analizę, brak uprawnień 
dochodzeniowych, brak wsparcia ze strony 
ekspertów oraz brak bezstronności 
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członków Komisji Prawnej, zważywszy że 
kandydaci na komisarzy są często 
wybierani spośród własnych ruchów 
politycznych, a często także przez własne 
rządy krajowe;

Or. en

Poprawka 17
Daniel Buda

Projekt opinii
ust. 2

Projekt opinii Poprawka

2. sądzi, że analiza oświadczeń 
kandydatów na komisarzy pod kątem 
ewentualnego konfliktu interesów ma 
podstawowe znaczenie instytucjonalne i 
demokratyczne, dlatego należy jej 
dokonywać z najwyższą uwagą, 
zaangażowaniem i poczuciem 
odpowiedzialności;

2. sądzi, że analiza oświadczeń 
kandydatów na komisarzy pod kątem 
ewentualnego konfliktu interesów ma 
podstawowe znaczenie instytucjonalne i 
demokratyczne, dlatego należy jej 
dokonywać z najwyższą uwagą, 
zaangażowaniem i poczuciem 
odpowiedzialności, przez w pełni 
obiektywną i niezależną interpretację 
skoncentrowaną na dokumentowaniu 
skutków technicznych;

Or. ro

Poprawka 18
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. sądzi, że analiza oświadczeń 
kandydatów na komisarzy pod kątem 
ewentualnego konfliktu interesów ma 
podstawowe znaczenie instytucjonalne i 
demokratyczne, dlatego należy jej 
dokonywać z najwyższą uwagą, 
zaangażowaniem i poczuciem 

2. sądzi, że analiza oświadczeń 
kandydatów na komisarzy pod kątem 
ewentualnego konfliktu interesów ma 
podstawowe znaczenie instytucjonalne i 
demokratyczne, dlatego należy jej 
dokonywać z najwyższą uwagą, 
zaangażowaniem i poczuciem 
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odpowiedzialności; odpowiedzialności; nalega, by zbadać 
również oświadczenie nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 19
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest często 
analiza informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy;

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest analiza 
informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy; uważa w związku z tym, że 
niezależny organ ds. etyki powinien mieć 
możliwość zwrócenia się do osób objętych 
analizą o dostarczenie informacji 
bankowych, informacji podatkowych i 
wszelkich innych informacji, które mogą 
być niezbędne do przeprowadzenia 
analizy; uważa, że niezależne organy ds. 
etyki powinny otrzymać odpowiednie 
uprawnienia dochodzeniowe, aby móc 
weryfikować dostarczone informacje; 
podkreśla, że niezależny organ ds. etyki 
powinien mieć możliwość nakładania 
sankcji za nieuzasadnione opóźnienia lub 
za odmowę udzielenia informacji; 
podkreśla ponadto, że takie informacje 
mogą pozostać poufne w razie potrzeby;

Or. en

Poprawka 20
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest często 
analiza informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy;

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest często 
analiza informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy; podkreśla w związku z tym, że 
przyszły niezależny unijny organ ds. etyki 
powinien otrzymać prawo dostępu do 
szerszego zakresu dokumentów, w tym 
dokumentów otrzymanych od 
parlamentów narodowych oraz innych 
organów wybieranych i wykonawczych, a 
także organów podatkowych; jest zdania, 
że przyszły niezależny unijny organ ds. 
etyki powinien być uprawniony do 
zwracania się do kandydatów na 
komisarzy oraz do wszystkich innych osób 
wchodzących w zakres jego kompetencji o 
dostarczenie wystarczająco szczegółowych 
informacji, aby umożliwić mu 
przeprowadzanie dobrze uzasadnionych i 
udokumentowanych ocen;

Or. en

Poprawka 21
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest często 
analiza informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy;

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest często 
analiza informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy w jego obecnej formie oraz że 
powinna istnieć możliwość 
systematycznego sprawdzania, czy 
informacje są kompletne, dokładne i 
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aktualne;

Or. en

Poprawka 22
Geoffroy Didier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, niezbędna jest często 
analiza informacji i dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy;

3. uważa, że aby analiza ta była 
kompletna i precyzyjna oraz aby pozwalała 
wykluczyć możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów, przydatna może być 
czasem analiza dokumentów spoza 
oświadczenia majątkowego kandydatów na 
komisarzy, zgodnie z art. 4 lit. d) 
załącznika VII do Regulaminu;

Or. en

Poprawka 23
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa w związku z tym, że 
Komisja Prawna powinna mieć 
wystarczająco dużo czasu na ocenę 
ewentualnych konfliktów interesów; 
zaznacza ponadto, że należy jej zapewnić 
wystarczające zasoby, narzędzia i 
umiejętności umożliwiające kontrolę 
krzyżową i wyszukanie niezbędnych 
informacji;

4. uważa w związku z tym, że 
Komisja Prawna powinna mieć 
wystarczająco dużo czasu na ocenę 
ewentualnych konfliktów interesów; 
zaznacza ponadto, że należy jej zapewnić 
wystarczające zasoby, narzędzia i 
umiejętności umożliwiające kontrolę 
krzyżową i wyszukanie niezbędnych 
informacji, a także w razie potrzeby 
zwracać się o informacje uzupełniające;

Or. en
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Poprawka 24
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa w związku z tym, że 
Komisja Prawna powinna mieć 
wystarczająco dużo czasu na ocenę 
ewentualnych konfliktów interesów; 
zaznacza ponadto, że należy jej zapewnić 
wystarczające zasoby, narzędzia i 
umiejętności umożliwiające kontrolę 
krzyżową i wyszukanie niezbędnych 
informacji;

4. uważa w związku z tym, że 
Komisja Prawna współpracująca z 
niezależnym organem ds. etyki powinna 
mieć wystarczająco dużo czasu na ocenę 
ewentualnych konfliktów interesów; 
zaznacza ponadto, że należy jej zapewnić 
wystarczające zasoby, narzędzia i 
umiejętności umożliwiające kontrolę 
krzyżową i wyszukanie niezbędnych 
informacji;

Or. en

Poprawka 25
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa w związku z tym, że 
Komisja Prawna powinna mieć 
wystarczająco dużo czasu na ocenę 
ewentualnych konfliktów interesów; 
zaznacza ponadto, że należy jej zapewnić 
wystarczające zasoby, narzędzia i 
umiejętności umożliwiające kontrolę 
krzyżową i wyszukanie niezbędnych 
informacji;

4. uważa w związku z tym, że 
Komisja Prawna powinna mieć 
wystarczająco dużo czasu na ocenę 
ewentualnych konfliktów interesów; 
zaznacza ponadto, że należy jej zapewnić 
wystarczające narzędzia i umiejętności 
umożliwiające kontrolę krzyżową i 
wyszukanie niezbędnych informacji;

Or. es

Poprawka 26
Geoffroy Didier

Projekt opinii
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Ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że warunkiem wstępnym 
przeprowadzenia przesłuchania 
kandydata na komisarza przez właściwą 
komisję jest brak konfliktu interesów oraz 
że Komisja Prawna posiada wyraźne 
uprawnienia do odrzucenia kandydatów 
na komisarzy w przypadku wystąpienia 
konfliktu interesów;

Or. en

Poprawka 27
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że przy weryfikacji 
skutków konfliktu interesów konieczna 
jest pełna zgodność z przepisami 
dotyczącymi poufności, prywatności i 
ochrony danych osobowych;

Or. ro

Poprawka 28
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 
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odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie;

odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie oraz 
najwyższym stopieniem niezależności, jeśli 
chodzi o skład, budżet i uprawnienia 
dochodzeniowe; zauważa, że wiele 
podobnych organów, np. we Francji i w 
Kanadzie, dysponuje personelem liczącym 
około 50 osób i budżetem w wysokości 
kilku milionów euro; wzywa Komisję i 
wszystkie uczestniczące instytucje do 
przydzielenia przyszłemu unijnemu 
organowi ds. etyki wystarczającej liczby 
pracowników i wystarczających zasobów 
do przeprowadzania przez ekspertów 
profesjonalnej, indywidualnej oceny 
potencjalnych konfliktów interesów, w 
szczególności komisarzy, posłów do 
Parlamentu i wysokich rangą urzędników 
UE; uważa, że jak dotąd większość 
instytucji krajowych i unijnych nie jest w 
stanie przeprowadzić profesjonalnej i 
szybkiej oceny w każdym przypadku;

Or. en

Poprawka 29
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 
odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie;

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania badanie 
ewentualnego lub rzeczywistego konfliktu 
interesów powinno być odpolitycznione i 
prowadzone niezależnie i systematycznie 
przez niezależny organ dysponujący 
odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie; uważa, że 
powinno być ono prowadzone w sposób 
ciągły, z coroczną aktualizacją deklaracji 
o braku konfliktu interesów oraz 
możliwością nakładania przez niezależny 
organ ds. etyki sankcji za opóźnienia w 
dostarczaniu informacji i ich aktualizacji 
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lub czynienie tego w złej wierze;

Or. en

Poprawka 30
Daniel Buda

Projekt opinii
Punkt 5

Projekt opinii Poprawka

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 
odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie;

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być prowadzona obiektywnie, 
niezależnie i systematycznie;

Or. ro

Poprawka 31
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 
odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie;

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania i stwierdzenie ewentualnego 
konfliktu interesów kandydatów na 
komisarzy powinny mieć charakter 
techniczny i być prowadzone niezależnie i 
systematycznie we współpracy z organem 
dysponującym odpowiednią wiedzą 
fachową i doświadczeniem w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 32
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 
odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie;

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i z wyłączeniem 
posłów należących do tej samej partii 
politycznej, co kandydat, którego dotyczy 
ocena, i mających takie samo jak on 
obywatelstwo;

Or. es

Poprawka 33
Geoffroy Didier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z organem dysponującym 
odpowiednią wiedzą fachową i 
doświadczeniem w tym zakresie;

5. sądzi, że z uwagi na delikatny i 
złożony charakter tego zadania procedura 
badania ewentualnego konfliktu interesów 
powinna być odpolityczniona i 
prowadzona niezależnie i systematycznie 
we współpracy z krajowymi organami ds. 
etyki dysponującymi odpowiednią wiedzą 
fachową i doświadczeniem w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 34
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa w szczególności, że 
niezależność przyszłego organu ds. etyki w 
sposób konieczny wiąże się z 
uprawnieniem do wszczynania dochodzeń 
z inicjatywy własnej; uważa w związku z 
tym, że organ ds. etyki powinien zostać 
wyposażony w mechanizmy ułatwiające 
zgłaszanie informacji przez sygnalistów, 
zgodnie z dyrektywą 2019/1937, a także 
ułatwiające doniesienia medialne i 
pomagające uzyskać inne informacje 
dostępne zgodnie z prawem;

Or. en

Poprawka 35
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę dokonania 
przeglądu i dostosowania odpowiednich 
unijnych przepisów i kodeksów 
postępowania, w tym w celu ustanowienia 
surowych zasad i wymagania pełnej 
przejrzystości, jeśli chodzi o zatrudnianie 
urzędników UE wysokiego szczebla po 
zakończeniu urzędowania lub projekty 
przez nich podejmowane oraz wszelkie 
działania poboczne prowadzone przez 
posłów do Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 36
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)



PE661.820v01-00 22/49 AM\1219134PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę wyciągania 
wniosków z najlepszych praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich; 
podkreśla w związku z tym, że w 
niektórych państwach członkowskich 
wybrani przedstawiciele mają obowiązek 
powstrzymania się od głosowania w 
sprawach, w których są zainteresowani 
osobiście, i że takie przypadki mogą mieć 
miejsce także w Parlamencie 
Europejskim, na przykład w przypadku 
posłów, których grunty rolne są 
przedmiotem głosowania w sprawie 
bezpośredniego wsparcia dochodu w 
ramach WPR; zwraca się w tych 
przypadkach do posłów do PE o 
powstrzymanie się od głosowania;

Or. en

Poprawka 37
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

skreśla się

Or. es

Poprawka 38
Daniel Buda

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

skreśla się

Or. ro

Poprawka 39
Geoffroy Didier

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

6. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby tworzenia nowej stałej struktury;

Or. en

Poprawka 40
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 

6. uważa, że niezależny organ ds. 
etyki powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a w jego skład 
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mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości oraz 
eksperci powołani przez każdą instytucję 
UE i odpowiednie organy, takie jak 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 
OLAF, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, a także organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego 
specjalizujące się w kwestiach etyki, 
przejrzystości i niezależności w 
kształtowaniu polityki publicznej;

Or. en

Poprawka 41
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną formę, a w jego skład mogłyby 
wchodzić osoby zajmujące konkretne 
stanowiska w instytucjach, jak np. prezes 
Trybunału Sprawiedliwości, albo eksperci 
powołani lub wybrani przez każdą 
instytucję UE; ponadto uważa, że skład 
przyszłego organu ds. etyki powinien 
gwarantować równość płci i obejmować 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 42
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE; uważa, że członkowie tego 
kolegium muszą przedstawić gwarancje 
niezależności, bezstronności, uczciwości, 
rzetelności i doświadczenia;

Or. fr

Poprawka 43
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a wśród jego 
członków mogłyby znaleźć się z jednej 
strony osoby zajmujące konkretne 
stanowiska gwarantujące profesjonalizm i 
niezależność, jak np. stanowisko sędziego 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, a z drugiej strony osoby 
mianowane przez Parlament Europejski 
ze względu na ich reputację w dziedzinie 
zwiększania przejrzystości w administracji 
publicznej oraz wykrywania i zwalczania 
konfliktów interesów;

Or. cs

Poprawka 44
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien otrzymać szerokie uprawnienia 
do prowadzenia dochodzeń i mieć stałą, 
niezależną i kolegialną strukturę, a jego w 
jego skład mogłyby wchodzić osoby 
zajmujące konkretne stanowiska w 
instytucjach, jak np. prezes Trybunału 
Sprawiedliwości, albo eksperci powołani 
przez każdą instytucję UE;

Or. fr

Poprawka 45
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a jego w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani przez każdą 
instytucję UE;

6. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
powinien mieć stałą, niezależną i 
kolegialną strukturę, a w jego skład 
mogłyby wchodzić osoby zajmujące 
konkretne stanowiska w instytucjach, jak 
np. prezes Trybunału Sprawiedliwości, 
albo eksperci powołani lub wybrani przez 
każdą instytucję UE;

Or. en

Poprawka 46
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że nominowanie przez 
Parlament członków niezależnego organu 
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ds. etyki powinno odbywać się większością 
dwóch trzecich głosów zgromadzenia 
plenarnego;

Or. en

Poprawka 47
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że skład niezależnego 
organu ds. etyki powinien być zgodny z 
zasadą parytetu płci;

Or. en

Poprawka 48
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

skreśla się

Or. ro

Poprawka 49
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

7. podkreśla jednak, że ocena 
niezależności kandydatów na komisarzy 
pozostaje w sferze kompetencji 
politycznych i instytucjonalnych 
Parlamentu Europejskiego; zaleca w 
związku z tym, aby Komisja Prawna – z 
zastrzeżeniem jej wyłącznej kompetencji w 
tej sprawie – podejmowała decyzję o 
zaistnieniu konfliktu interesów po 
zapoznaniu się z publicznymi, 
niewiążącymi, precyzyjnymi i 
umotywowanymi zaleceniami 
otrzymanymi od takiego niezależnego 
eksperckiego organu doradczego; uważa, 
że Komisja Prawna powinna ostatecznie 
przeprowadzić debatę i głosowanie w 
sprawie zaleceń wydanych przez 
niezależny organ ds. etyki; podkreśla, że 
ta decyzja Komisji Prawnej powinna być 
publicznie uzasadniona i podjęta w drodze 
głosowania imiennego;

Or. en

Poprawka 50
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów kandydatów na 
komisarzy po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego; podkreśla, że organ ten 
powinien mieć również uprawnienia 
dochodzeniowe w zakresie wykrywania 
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istotnych konfliktów interesów przed, w 
trakcie i po zakończeniu sprawowania 
urzędu publicznego lub zatrudnienia przez 
wszystkie unijne instytucje, organy, 
urzędy i agencje; proponuje, aby unijny 
organ ds. etyki posiadał kompetencje 
dotyczące deklaracji o braku konfliktu 
interesów, oświadczeń majątkowych, 
konfliktów interesów, prezentów i zasad 
dotyczących przejrzystego lobbingu;

Or. en

Poprawka 51
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna zachowała wyłączną 
kompetencję w sprawie podejmowania 
decyzji o tym, czy może zachodzić konflikt 
interesów, oraz aby w przypadku 
uzasadnionych lub popartych dowodami 
wątpliwości ta komisja mogła zwrócić się 
o sporządzenie szczegółowego 
sprawozdania do komisji powołanej na jej 
wniosek i bez obciążania budżetu, w której 
skład wchodzą funkcjonariusze 
wspólnotowi posiadający wystarczającą i 
udokumentowaną wiedzę w tej dziedzinie;

Or. es

Poprawka 52
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego organu eksperckiego; 
uważa, że przejrzystość wymaga 
upublicznienia wniosków z 
przeprowadzonych dochodzeń i zaleceń 
sformułowanych przez przyszły organ ds. 
etyki;

Or. en

Poprawka 53
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

7. zaleca w związku z tym, aby 
Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
nieograniczonej kompetencji w tej sprawie 
– podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego, który w ten sposób wspierałby 
komisję w prowadzonych przez nią 
pracach;

Or. fr

Poprawka 54
Geoffroy Didier

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca w związku z tym, aby 7. zaleca w związku z tym, aby 
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Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącym zaleceniem otrzymanym od 
takiego niezależnego eksperckiego organu 
doradczego;

Komisja Prawna – z zastrzeżeniem jej 
wyłącznej kompetencji w tej sprawie – 
podejmowała decyzję o zaistnieniu 
konfliktu interesów po zapoznaniu się z 
niewiążącymi zaleceniami otrzymanymi 
od krajowych organów ds. etyki;

Or. en

Poprawka 55
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. utrzymuje, że organ ds. etyki 
powinien być w stanie podejmować 
kwestie budzące niepokój 
zainteresowanych stron, w tym 
sygnalistów;

Or. en

Poprawka 56
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. kwestionuje niedawne 
zatwierdzenie przez Komisję Europejską 
zatrudnienia byłego komisarza Günthera 
Oettingera przez międzynarodową firmę 
konsultingową Kekst CNC, której 
największym klientem lobbującym w UE 
jest Philip Morris International, co jest 
dziesiątym stanowiskiem byłego komisarza 
Günthera Oettingera, które zostało 
zatwierdzone w ciągu niespełna roku;
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Or. en

Poprawka 57
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie 
badania konfliktów interesów w 
instytucjach i agencjach UE w ogóle, tak 
aby odgrywał on uzupełniającą i 
wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, z jednej strony, i zgodności, z 
drugiej strony.

skreśla się

Or. es

Poprawka 58
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie 
badania konfliktów interesów w 
instytucjach i agencjach UE w ogóle, tak 
aby odgrywał on uzupełniającą i 
wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, z jednej strony, i zgodności, z 
drugiej strony.

skreśla się
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Or. ro

Poprawka 59
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie badania 
konfliktów interesów w instytucjach i 
agencjach UE w ogóle, tak aby odgrywał 
on uzupełniającą i wyważoną rolę 
zapobiegawczą dzięki zwiększeniu 
świadomości oraz przysługującym mu 
uprawnieniom w zakresie wydawania 
wytycznych dotyczący etyki, z jednej 
strony, i zgodności, z drugiej strony.

8. uważa, że równolegle z funkcjami 
doradczymi w odniesieniu do 
potencjalnych konfliktów interesów 
kandydatów na komisarzy, przyszłemu 
unijnemu organowi ds. etyki powinno się 
powierzyć również szersze zadanie badania 
konfliktów interesów w instytucjach i 
agencjach europejskich w ogóle, tak aby 
odgrywał on z jednej strony uzupełniającą 
i wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, a z drugiej strony rolę w zakresie 
zgodności; w szczególności uważa, że 
przyszły organ ds. etyki powinien 
otrzymać autonomiczne uprawnienia do 
prowadzenia dochodzeń i nakładania 
sankcji w odniesieniu do potencjalnych 
konfliktów interesów między członkami i 
pracownikami instytucji, organów i 
agencji UE; uważa, że mandat przyszłego 
organu powinien obejmować 
oświadczenia o braku konfliktu interesów, 
oświadczenia majątkowe, konflikty 
interesów, przypadki efektu „drzwi 
obrotowych”, prezenty i rozrywki, a także 
zasady dotyczące przejrzystości lobbingu; 
uważa, że przyszły organ UE ds. etyki 
powinien połączyć wszystkie obowiązki 
istniejących organów ds. etyki w 
Parlamencie, Komisji i wszystkich innych 
uczestniczących instytucjach, organach i 
agencjach UE oraz zastąpić je, aby 
uniknąć konfliktów i jeszcze bardziej 
skonsolidować wdrażanie odpowiednich 
przepisów, dążąc do osiągnięcia 



PE661.820v01-00 34/49 AM\1219134PL.docx

PL

najwyższych standardów etycznych;

Or. en

Poprawka 60
Lara Wolters

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie badania 
konfliktów interesów w instytucjach i 
agencjach UE w ogóle, tak aby odgrywał 
on uzupełniającą i wyważoną rolę 
zapobiegawczą dzięki zwiększeniu 
świadomości oraz przysługującym mu 
uprawnieniom w zakresie wydawania 
wytycznych dotyczący etyki, z jednej 
strony, i zgodności, z drugiej strony.

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również uprawnienia do 
egzekwowania środków ograniczających, 
a także zakazów i sankcji, wykonując 
jednocześnie swoje zadanie badania 
konfliktów interesów w instytucjach i 
agencjach UE w ogóle, tak aby odgrywał 
on uzupełniającą i wyważoną rolę 
zapobiegawczą dzięki zwiększeniu 
świadomości oraz przysługującym mu 
uprawnieniom w zakresie wydawania 
wytycznych dotyczący etyki, z jednej 
strony, i zgodności z przepisami i ich 
egzekwowania, z drugiej strony; sugeruje, 
że nowy unijny organ ds. etyki mógłby 
zastąpić istniejące w instytucjach UE 
komitety ds. etyki, aby wspierać spójne 
wdrażanie odpowiednich zasad mających 
na celu osiągnięcie najsurowszych 
standardów etycznych;

Or. en

Poprawka 61
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 8. uważa ponadto, że misja tego 
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organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie 
badania konfliktów interesów w 
instytucjach i agencjach UE w ogóle, tak 
aby odgrywał on uzupełniającą i 
wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, z jednej strony, i zgodności, z 
drugiej strony.

przyszłego organu doradczego powinna 
również obejmować analizę konfliktów 
interesów w instytucjach i agencjach UE w 
ogóle, a także wśród urzędników 
publicznych na szczeblu państw 
członkowskich, którzy są zaangażowani w 
wykonanie budżetu w ramach zarządzania 
bezpośredniego, pośredniego i dzielonego 
w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/1046 oraz że organ ten 
mógłby odgrywać uzupełniającą i 
wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, z jednej strony, i zgodności w 
odniesieniu do konfliktów interesów, z 
drugiej strony.

Or. cs

Poprawka 62
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie 
badania konfliktów interesów w 
instytucjach i agencjach UE w ogóle, tak 
aby odgrywał on uzupełniającą i 
wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, z jednej strony, i zgodności, z 
drugiej strony.

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szerszą rolę 
wspierającą badania konfliktów interesów 
w instytucjach i agencjach UE w ogóle, w 
tym w odniesieniu do posłów do 
Parlamentu Europejskiego i urzędników 
wysokiego szczebla, tak aby odgrywał on 
uzupełniającą i wyważoną rolę 
zapobiegawczą dzięki zwiększeniu 
świadomości oraz przysługującym mu 
uprawnieniom w zakresie wydawania 
wytycznych dotyczący etyki, z jednej 
strony, i zgodności, z drugiej strony.

Or. fr
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Poprawka 63
Geoffroy Didier

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie 
badania konfliktów interesów w 
instytucjach i agencjach UE w ogóle, tak 
aby odgrywał on uzupełniającą i 
wyważoną rolę zapobiegawczą dzięki 
zwiększeniu świadomości oraz 
przysługującym mu uprawnieniom w 
zakresie wydawania wytycznych dotyczący 
etyki, z jednej strony, i zgodności, z 
drugiej strony.

8. uważa, że poprawa współpracy 
między instytucjami UE próbującymi 
dostosować swoje kodeksy postępowania i 
ramy etyczne zwiększyłaby zaufanie 
publiczne i podniosła poziom 
przejrzystości i uczciwości w UE.

Or. en

Poprawka 64
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie badania 
konfliktów interesów w instytucjach i 
agencjach UE w ogóle, tak aby odgrywał 
on uzupełniającą i wyważoną rolę 
zapobiegawczą dzięki zwiększeniu 
świadomości oraz przysługującym mu 
uprawnieniom w zakresie wydawania 
wytycznych dotyczący etyki, z jednej 
strony, i zgodności, z drugiej strony.

8. uważa ponadto, że przyszłemu 
organowi doradczemu można by 
powierzyć również szersze zadanie badania 
konfliktów interesów w instytucjach UE, w 
tym w Parlamencie Europejskim, i 
agencjach UE w ogóle, tak aby odgrywał 
on uzupełniającą i wyważoną rolę 
zapobiegawczą dzięki zwiększeniu 
świadomości oraz przysługującym mu 
uprawnieniom w zakresie wydawania 
wytycznych dotyczący etyki, z jednej 
strony, i zgodności, z drugiej strony.

Or. en
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Poprawka 65
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że najbardziej palące 
wyzwania związane z wdrażaniem 
obecnych przepisów dotyczących posłów i 
pracowników instytucji, organów i agencji 
UE istnieją w zakresie zarządzania 
wymogami dotyczącymi ujawniania 
informacji, w odniesieniu do przypadków 
efektu „drzwi obrotowych” oraz 
zarządzania konfliktami interesów 
wynikającymi z działań pobocznych i 
członkostwa; wzywa Komisję, aby 
zaprojektowała przyszły organ UE ds. 
etyki jako właściwą instancję w 
odniesieniu do znacznej harmonizacji i 
scentralizowanego egzekwowania 
przepisów dotyczących przejrzystości, etyki 
i konfliktów interesów mających 
zastosowanie do pracowników instytucji, 
organów i agencji UE w celu 
skuteczniejszego rozwiązania problemu 
efektu „drzwi obrotowych” i ogólnego 
zwiększenia poziomu przejrzystości i 
uczciwości wśród członków i pracowników 
instytucji UE;

Or. en

Poprawka 66
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że rozdrobniona 
struktura administracyjna Unii 
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Europejskiej doprowadziła do powstania 
różnych i nierównych standardów 
etycznych oraz mechanizmów 
egzekwowania prawa w instytucjach 
europejskich; podkreśla, że wszystkie 
instytucje i organy europejskie powinny 
dążyć do osiągnięcia jak najwyższych 
standardów przejrzystości, 
odpowiedzialności i uczciwości; zaleca, 
aby przyszły niezależny organ ds. etyki 
służył jako nadrzędny organ nadzorczy i 
działał na rzecz harmonizacji standardów 
etycznych z uwzględnieniem specyfiki i 
wyzwań każdej instytucji;

Or. en

Poprawka 67
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wyraża ubolewanie z powodu 
braku profesjonalizmu niektórych posłów 
do Parlamentu Europejskiego, którzy 
podczas badania ewentualnych konfliktów 
interesów obecnego wysokiego 
przedstawiciela na żywo przekazywali 
dziennikarzom informacje na temat tego, 
co zostało omówione i uzgodnione w 
trakcie debaty w Komisji Prawnej; uważa 
za godny potępienia brak skrupułów 
posłów, którzy kierowali się wyłącznie 
partyjnymi interesami i wykazali się 
wyraźnym brakiem przyzwoitości i 
profesjonalizmu;

Or. es

Poprawka 68
Lara Wolters
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina, że Parlament może 
wycofać swoje zaufanie w stosunku do 
indywidualnego członka Komisji, po czym 
przewodniczący Komisji albo zażąda 
rezygnacji tego członka, albo wyjaśni 
Parlamentowi powody swojej odmowy w 
trakcie kolejnej sesji miesięcznej, zgodnie 
z pkt 5 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 20 
listopada 2010 r.

Or. en

Poprawka 69
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że badanie konfliktu 
interesów należy przeprowadzać przy 
obejmowaniu stanowiska, podczas 
trwania kadencji i przy opuszczaniu 
stanowiska; jest zdania, że takie badanie 
powinno obejmować weryfikację 
złożonych oświadczeń oraz zgodność z 
przepisami w sprawie przejrzystości i 
działalności lobbingowej w instytucjach 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 70
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla w szczególności, że 
organ ten powinien badać ewentualne 
konflikty interesów komisarzy w trakcie 
całej kadencji, jak również po 
wygaśnięciu ich mandatu.

Or. fr

Poprawka 71
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że Parlament Europejski 
powinien dawać przykład jeżeli chodzi o 
przepisy dotyczące etyki i ich 
egzekwowanie; sugeruje, że przyszły 
niezależny organ ds. etyki powinien mieć 
możliwość badania naruszeń zasad etyki 
przez posła do Parlamentu Europejskiego 
i nakładania odpowiednich sankcji, takich 
jak grzywny lub zatrzymanie dodatków; 
uważa, że niezależny organ ds. etyki 
powinien być w stanie prowadzić 
dochodzenia w sprawie poważnych 
konfliktów interesów pojawiających się w 
związku z pełnieniem przez posła roli 
sprawozdawcy lub kontrsprawozdawcy w 
odniesieniu do konkretnych spraw oraz 
podejmować odpowiednie i skuteczne 
decyzje w celu naprawienia sytuacji 
spornych;

Or. en

Poprawka 72
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że kultura instytucjonalna 
oparta na zapobieganiu, wspieraniu i 
przejrzystości wymaga ścisłej współpracy z 
poszczególnymi nadzorowanymi organami 
i instytucjami; uważa, że organ ds. etyki 
mógłby z czasem zastąpić wewnętrzne 
służby administracyjne odpowiedzialne za 
kwestie etyczne punktami kontaktowymi 
odpowiedzialnymi za stosunki z 
europejskim organem ds. etyki;

Or. fr

Poprawka 73
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że przyszły organ ds. etyki 
mógłby wykorzystać swoje przyszłe 
uprawnienia do rozpoczęcia niezależnego 
dochodzenia w sprawie powiązań między 
Komisją Europejską a m.in. 
przedsiębiorstwami audytorskimi, 
doradczymi i księgowymi „wielkiej 
czwórki”, aby uniknąć potencjalnego 
konfliktu interesów;

Or. en

Poprawka 74
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. uważa, że organowi ds. etyki 
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należy również powierzyć obowiązek 
badania konfliktów interesów w obrębie 
instytucji europejskich oraz grup 
ekspertów, organów doradczych, 
wspomagających i badawczych, 
odgrywając rolę prewencyjną w celu 
uniknięcia jakichkolwiek konfliktów 
interesów; uważa, że organ ds. etyki 
powinien pełnić rolę gwaranta interesu 
ogólnego, zwłaszcza w odniesieniu do 
wdrażania Zielonego Ładu, i w związku z 
tym powinien wprowadzić szczególnie 
surowe wymogi przy badaniu konfliktów 
interesów związanych z 
przedsiębiorstwami działającymi w 
sektorze paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 75
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. uważa, że niezależny organ ds. 
etyki powinien kontrolować niezależność i 
etyczne postępowanie urzędników służby 
cywilnej UE zarówno przed zajmowaniem 
przez nich stanowiska lub pełnienia 
urzędu w instytucjach UE, jak i w jego 
trakcie i po tym okresie; podkreśla 
znaczenie walki z efektem „drzwi 
obrotowych” między organizacjami 
publicznymi i prywatnymi; zaleca 
przyjęcie zharmonizowanych i 
odpowiednich okresów karencji we 
wszystkich instytucjach UE oraz 
wzmocnienie nieskutecznego obecnie 
systemu egzekwowania tych przepisów;

Or. en
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Poprawka 76
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. uważa, że taki organ powinien 
posiadać uprawnienia do prowadzenia 
dochodzeń oraz uprawnienia do składania 
skarg i do dostępu do dokumentów 
administracyjnych;

Or. fr

Poprawka 77
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa do ustanowienia 
znaczącego okresu karencji przed 
rozpoczęciem pracy w instytucjach lub 
organach UE po przejściu ze spółki 
prywatnej związanej z sektorem paliw 
kopalnych oraz do ustanowienia 
podobnego okresu karencji przed 
rozpoczęciem pracy w spółce prywatnej 
związanej z sektorem paliw kopalnych po 
przejściu z instytucji lub organów UE; 
uważa, że udział przedsiębiorstw 
działających w sektorze paliw kopalnych i 
ich przedstawicieli w działaniach 
politycznych UE powinien być ściśle 
ograniczony i podlegać rygorystycznym 
wymogom kontroli ze strony organu ds. 
etyki; podkreśla, że udział przedsiębiorstw 
z sektora paliw kopalnych lub ich 
przedstawicieli w organach doradczych, 
wspomagających lub badawczych nie 
powinien prowadzić do żadnych korzyści 
dla tych przedsiębiorstw, które mogłyby 
zostać uznane za konflikt interesów; 
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apeluje o pełną przejrzystość w 
odniesieniu do wszystkich spotkań 
przedsiębiorstw z sektora paliw kopalnych 
lub ich przedstawicieli z instytucjami i 
przedstawicielami publicznymi; wzywa do 
wprowadzenia zakazu imprez 
organizowanych przez przedsiębiorstwa z 
sektora paliw kopalnych lub ich 
przedstawicieli wewnątrz instytucji 
europejskich; przypomina, że BP, 
Chevron, ExxonMobil, Shell i Total 
wspólnie odpowiadają za 7,4 % światowej 
emisji gazów cieplarnianych w latach 
1988–20151a; przypomina ponadto, że w 
latach 2010–2018 przedsiębiorstwa te 
wydały 123,3 mln EUR na wywieranie 
presji na różne instytucje europejskie, 
podczas gdy ich 13 przedsiębiorstw 
lobbingowych oszacowało swój wkład na 
dodatkowe 128 mln EUR;
_________________
1a 
https://corporateeurope.org/en/2019/10/bi
g-oil-and-gas-buying-influence-brussels

Or. en

Poprawka 78
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. uważa, że w prace niezależnego 
organu ds. etyki powinny być ściśle 
zaangażowane właściwe organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego; zaleca, aby 
Parlament Europejski wyznaczył 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
na stałych członków niezależnego organu 
ds. etyki; uważa, że organizacje te 
powinny również wspierać prace 
niezależnego organu ds. etyki w 
charakterze doradczym i być 
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odpowiedzialne za publikację rocznego 
sprawozdania z funkcjonowania 
niezależnego organu ds. etyki, które 
powinno być przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 79
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Pascal Durand, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. uważa, że zadaniom przyszłego 
organu ds. etyki w obszarze konsultacji, 
zapobiegania i wspierania mogłaby 
towarzyszyć możliwość stosowania sankcji 
w celu zapewnienia realizacji działań 
następczych wynikających z jego zaleceń; 
uważa, że opublikowanie lub przekazanie 
wydanych zaleceń i opinii może już samo 
w sobie stanowić formę sankcji; 
podkreśla, że taki organ nie może 
zastępować TSUE;

Or. fr

Poprawka 80
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. uważa, że przedsiębiorstwa 
skazane za przestępstwa przeciwko 
środowisku nie powinny mieć możliwości 
korzystania z żadnego ze środków 
przewidzianych dla podmiotów 
rejestrujących się w rejestrze służącym 
przejrzystości; sugeruje, aby w tym celu 
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dokonać przeglądu zakresu i kodeksu 
postępowania rejestru służącego 
przejrzystości w celu włączenia do niego 
przepisów dotyczących usuwania z niego 
przedsiębiorstw skazanych za przestępstwa 
przeciwko środowisku;

Or. en

Poprawka 81
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. podkreśla, że niezwykle ważne jest, 
aby niezależny organ ds. etyki miał 
możliwość wszczynania dochodzeń z 
inicjatywy własnej;

Or. en

Poprawka 82
Marie Toussaint

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. wzywa wszystkie instytucje UE do 
uzależnienia spotkań swoich pracowników 
zajmujących się opracowywaniem lub 
realizacją polityki z przedstawicielami 
grup interesu od wpisania ich do unijnego 
rejestru służącego przejrzystości;

Or. en

Poprawka 83
Manon Aubry
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Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. zaleca utworzenie wewnętrznego i 
poufnego mechanizmu rozpatrywania 
skarg dla europejskich urzędników 
publicznych, aby zgłaszali oni zastrzeżenia 
dotyczące potencjalnych naruszeń 
obowiązujących przepisów, nie obawiając 
się działań odwetowych;

Or. en

Poprawka 84
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. podkreśla, że niezależny organ ds. 
etyki powinien być dostępny dla 
uprawnionych podmiotów zewnętrznych; 
zaleca stworzenie mechanizmu 
umożliwiającego zgłaszanie uwag przez 
zewnętrzne zainteresowane strony, w tym 
osoby prywatne i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 85
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 8 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8h. zaleca przyjęcie specjalnego 
mechanizmu rozpatrywania skarg dla 
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wyznaczonych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, jak również nałożenie na 
niezależny organ ds. etyki obowiązku 
niezwłocznego rozpatrywania tych 
wniosków i motywowania wszelkich 
decyzji podjętych w ich sprawie;

Or. en

Poprawka 86
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 8 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8i. podkreśla, że walka z nadużyciami 
finansowymi, korupcją, złym 
administrowaniem lub niewłaściwym 
wykorzystaniem środków publicznych i 
kontrola kwestii etycznych w instytucjach 
UE są odrębnymi kwestiami, choć 
czasami są ze sobą powiązane; w związku 
z tym podkreśla, że utworzenie 
niezależnego organu ds. etyki nie może 
prowadzić do niepotrzebnego 
zmniejszania lub ograniczania 
działalności innych istniejących organów, 
które nadzorują dobre administrowanie 
Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 87
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8j. uważa, że w celu utworzenia 
organu ds. etyki „wspólnego dla 
wszystkich instytucji UE”, zgodnie z 
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pismem określającym zadania 
wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 
ds. wartości i przejrzystości, konieczna jest 
zmiana traktatów Unii Europejskiej;

Or. en


