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Poprawka 9
Costas Botopoulos

Projekt decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Statut Rzecznika Praw Obywatelskich Poprawka

2. Instytucje i organy wspólnotowe są 
zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, 
których zażąda, oraz umożliwiają mu 
dostęp do właściwych akt. Odmowa może 
być umotywowana wyłącznie należycie 
uzasadnionymi względami zachowania 
tajemnicy.

2. Instytucje i organy wspólnotowe są 
zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, 
których zażąda, oraz umożliwiają mu 
dostęp do właściwych akt. Jeżeli żądane 
informacje są poufne lub, jeżeli akta 
zawierają poufne dokumenty lub 
informacje, zainteresowana instytucja lub 
organ informuje Rzecznika Praw 
Obywatelskich, który jest zobowiązany do 
nieujawniania takich informacji lub 
dokumentów.
W przypadku dokumentów 
"sensytywnych" w rozumieniu art. 9 ust 1 
rozporządzenia WE nr 1049/2001, 
Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia, 
że są one udostępniane jedynie tym 
pracownikom w jego urzędzie, które 
zostały do tego upoważnione.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne brzmienie może naruszać zaufanie obywateli do działań rzecznika i należy je skreślić. 
Dodatkowy tekst podkreśla konieczność zachowania poufności i ochrony dokumentów 
sensytywnych.
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Poprawka 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Projekt decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Statut Rzecznika Praw Obywatelskich Poprawka

2. Instytucje i organy wspólnotowe są 
zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, 
których zażąda, oraz umożliwiają mu 
dostęp do właściwych akt. Odmowa może 
być umotywowana wyłącznie należycie 
uzasadnionymi względami zachowania 
tajemnicy.

2. Instytucje i organy wspólnotowe są 
zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, 
których zażąda, oraz umożliwiają mu 
dostęp do właściwych akt. Niniejszy ustęp 
pozostaje bez uszczerbku dla stosowania 
systemu zwolnień, o którym mowa w art. 4 
rozporządzenia 1049/2001 oraz 
wewnętrznych przepisów Rady, 
Parlamentu i Komisji w zakresie dostępu 
do ich dokumentów.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest utrzymanie systemu zwolnień ze stosowania zasady dostępu do 
dokumentów, przez analogię zarówno do przepisów regulujących tę zasadę na szczeblu 
Wspólnoty, jak i przepisów w tym zakresie obowiązujących w wielu państwach członkowskich, 
w których działają urzędy rzecznika praw obywatelskich.Niekontrolowany dostęp do 
dokumentów może mieć negatywny wpływ na działania legislacyjne, umowy i działania 
polityczne instytucji, w szczególności przy braku odpowiednich środków dotyczących 
postępowania z dokumentami sensytywnymi

Poprawka 11
Costas Botopoulos

Projekt decyzji
Artykuł 5

Statut Rzecznika Praw Obywatelskich Poprawka

Rzecznik Praw Obywatelskich może 
współpracować z podobnymi organami 
istniejącymi w niektórych państwach 
członkowskich, w poszanowaniu 
odpowiednich przepisów prawa krajowego, 

Rzecznik Praw Obywatelskich może 
współpracować z podobnymi organami 
istniejącymi w niektórych państwach 
członkowskich, w poszanowaniu 
odpowiednich przepisów prawa krajowego, 
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o ile może się to przyczynić do 
zwiększenia skuteczności jego dochodzeń 
oraz do zapewnienia lepszej ochrony praw 
i interesów osób składających skargi. 
Rzecznik nie może żądać tą drogą 
dokumentów, do których nie miałby 
dostępu na mocy art. 3.

o ile może się to przyczynić do 
zwiększenia skuteczności jego dochodzeń 
oraz do zapewnienia lepszej ochrony praw 
i interesów osób składających skargi. 
Rzecznik nie może żądać tą drogą 
dokumentów, do których nie miałby 
dostępu na mocy art. 3. Na tych samych 
zasadach Rzecznik Praw Obywatelskich 
może współpracować z innymi 
instytucjami na rzecz upowszechniania i 
ochrony praw człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie rzecznikowi współpracy także z innymi instytucjami 
krajowymi lub międzynarodowymi działającymi w dziedzinie praw podstawowych. Pojęcie 
praw podstawowych jest bardziej ogólne. Obejmuje ono również pojęcie praw człowieka i jest 
zgodne z bieżącą praktyką i Kartą Praw Podstawowych, w której zapisano prawo obywateli 
do dobrej administracji i złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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