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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Legitymizacja działań Unii Europejskiej przez jej obywateli stanowiła od zawsze konieczny 
warunek funkcjonowania opartego na zasadach demokratycznych, a wraz z rozwojem 
Wspólnoty kwestia ta nabierała coraz większego znaczenia. Mandat społeczny jest 
bezpośrednio uzależniony od wielu czynników, w tym także od zaufania pokładanego w 
stabilnym i ewoluującym systemie wartości gwarantującym poszanowanie praw 
podstawowych obywateli.

Wydarzeniem historycznym w procesie integracji europejskiej stało się zaistnienie 
nieporównanie silniejszej niż poprzednio potrzeby komunikacji pomiędzy Unią Europejską a 
jej obywatelami. Oznacza to przede wszystkim, że od UE oczekuje się, iż pochyli się ona nad 
problemami, z którymi borykają się obywatele oraz upewni ich w przekonaniu, że instytucje 
wspólnotowe nieustająco starają się sprostać odnośnym oczekiwaniom. W celu zapewnienia 
właściwej wiarygodności, tego rodzaju przedsięwzięcie musi odpowiadać rozwojowi 
wypadków oraz wymogom niezbędnym dla zapewnienia harmonijnego funkcjonowania Unii.

Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej zorganizowana jest w sposób odpowiadający 
zasadzie dualności („unia państw, unia narodów”) oraz odzwierciedlający odnośne wartości. 
Instytucje unijne jako takie reprezentują zarówno państwa, jak i obywateli, Parlament 
Europejski jest zaś instytucją reprezentującą społeczeństwo. Głównym zadaniem urzędu 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jako instytucji państwa prawa, jest 
zagwarantowywanie właściwego postępowania instytucji i organów Unii Europejskiej w 
kontaktach z szerokim odbiorcą, w tym także zapewnienie szacunku dla obywateli oraz jak 
najznaczniejsze zwiększenie stopnia zaufania społecznego, którym obdarzane są zarówno 
wspomniane instytucje i organy, jako części składowe, jak i cała idea integracji europejskiej.

W świetle powyższych konstatacji projektowi decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej 
decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i 
ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, w 
formie zamieszczonej w załączniku X do Regulaminu Parlamentu, należy poświęcić 
szczególną uwagę. Przyjęcie nowych uregulowań jest istotne, ponieważ odnośne zmiany 
stanowią o rzeczywistym upoważnieniu Rzecznika do prowadzenia działań odpowiadających 
oczekiwaniom wypływającym z regulacji prawa pierwotnego Unii Europejskiej.
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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Interwencje w sprawach sądowych

Mając na uwadze postanowienia Statutu (art. 40 ust. 2) oraz Regulaminu Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (art. 93) stwierdza się, że możliwość przedkładania 
Trybunałowi dowodów stanowi jedynie ułatwienie procesu dochodzenia prawnego. 
Dostarczanie dowodów w żadnym wypadku nie może zostać uznane za ingerencję, ponieważ 
to Trybunał jest władny, po przedłożeniu stosownej aplikacji, podjęcia decyzji o ewentualnym 
wzięciu pod uwagę danego zeznania. W przeciwnym przypadku przedmiotowe kroki byłyby 
równoznaczne z podważaniem zasadności wyroku.

2. Dostęp do dokumentów

Dostęp do wszystkich bez wyjątku dokumentów pozostających w posiadaniu instytucji 
wspólnotowych umożliwia zagwarantowanie, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
będzie w posiadaniu możliwie jak najpełniejszych informacji, a więc będzie także 
dysponować możliwością przedstawiania bardziej adekwatnych zaleceń, co ma z kolei 
bezpośredni wpływ na bardziej efektywną ochronę praw pojedynczych obywateli. Rzecznik 
nie jest ponadto upoważniony do rozpowszechniania, w jakichkolwiek przypadkach, treści 
wspomnianych dokumentów.

3. Wypowiedzi udzielane przez urzędników instytucji wspólnotowych
W odniesieniu do wypowiedzi urzędników i innych pracowników instytucji wspólnotowych 
udzielanych zgodnie z instrukcjami zwierzchników administracyjnych stwierdzić należy, iż 
sposób sformułowania odnośnych zapisów przesądzić może o nadszarpnięciu autorytetu 
instytucji, ponieważ odbiorcy mogą odnieść wrażenie, że próbuje się przed nimi ukryć 
informacje, a ponadto nie bierze pod uwagę faktu służebności wobec obywateli. Urzędnicy 
powinni być związani odnośnymi postanowieniami Regulaminu Pracowniczego.

4. Przekazywanie informacji z zakresu prawa karnego

W przypadku odkrycia przez Rzecznika działań noszących znamiona czynów przestępczych 
w rozumieniu prawa karnego nie mogą istnieć jakiekolwiek obiektywne obiekcje w 
odniesieniu do możliwości przekazywania informacji zainteresowanym instytucjom 
wspólnotowym lub też Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
OLAF, w zakresie koniecznym do zapewnienia właściwego określenia odpowiedzialności i 
wymierzania sprawiedliwości.

5. Współpraca w dziedzinie praw człowieka

Współpraca Rzecznika z instytucjami gwarantującymi poszanowanie praw podstawowych 
jest rzeczą oczywistą. Niemniej jednak podkreślić należy, że tego rodzaju współpraca winna 
być prowadzona w ramach postanowień określonych w art. 5 decyzji w sprawie przepisów i 
ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.
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