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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

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; 

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


