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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu 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
(2006/2223(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo z dnia 11 lipca 2006 r. skierowane przez Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich do przewodniczącego PE,

– uwzględniając pismo z dnia 21 września 2006 r. skierowane przez przewodniczącego do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych,

– uwzględniając art. 195 ust. 4 traktatu WE,

– uwzględniając art. 107d ust. 4 traktatu Euratom,

– uwzględniając decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie 
postanowień i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw 
Obywatelskich1, w brzmieniu ujętym w Załączniku X do regulaminu PE,

– uwzględniając art. 45 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Petycji 
(A6-0000/2008),

1. przyjmuje załączoną decyzję zmieniającą decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z 
9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie 
funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji w celu wykonania postanowień art. 195 ust. 4 traktatu WE;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do zapewnienia niezwłocznej publikacji 
załączonej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po uzyskaniu opinii 
Komisji i zgody Rady.

                                               
1  Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15. Decyzja zmieniona decyzją 2002/262/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 92 z 
9.4.2002, s.13).
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ZAŁĄCZNIK

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z 9 marca 1994 r. w sprawie postanowień 

i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 195 
ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w 
szczególności jego art. 107d ust. 4,

uwzględniając rezolucję z dnia ... w sprawie projektu 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,

uwzględniając opinię Komisji,

za zgodą Rady,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Karta praw podstawowych1 uznaje prawo do dobrej administracji za podstawowe prawo 
obywateli Europy;

(2) ufność obywateli w zdolność Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzenia 
szczegółowego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji ma 
zasadnicze znaczenie w działalności rzecznika;

(3) należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby usunąć wszelką
ewentualną niepewność co do zdolności rzecznika do przeprowadzenia szczegółowego i 
bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji;

(4) należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich w taki sposób, żeby umożliwić 
ewentualną ewolucję prawa stanowionego lub orzecznictwa w sprawie występowania 
instytucji i organów Unii Europejskiej w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości;

(5) należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich, tak aby uwzględnić zmiany, 
jakie nastąpiły w ostatnich latach w odniesieniu do roli europejskich instytucji lub organów w 
zwalczaniu naruszeń interesów finansowych Unii Europejskiej, w szczególności utworzenie 
Europejskiego urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF), żeby umożliwić 

                                               
1 Karta praw podstawowych z 2001 r. w brzmieniu ogłoszonym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w 
Strasburgu w dniu 12 grudnia 2007 r.
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rzecznikowi przekazywanie tym instytucjom lub organom informacji pozostających w 
zakresie ich wlaściwości;

(6) należy podjąć kroki w celu umożliwienia rzecznikowi rozwoju współpracy z podobnymi 
instytucjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym, jak również z instytucjami 
krajowymi lub międzynarodowymi nawet wówczas, gdy zakres ich działań jest szerszy niż 
zakres działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – np. ochrona praw człowieka –
ponieważ taka współpraca może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie skuteczności działań 
rzecznika;

(7) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w 2002 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Dokonuje się następujących zmian w brzmieniu odniesienia 1, punktu 3 preambuły, art. 1 ust. 
1, art. 1 ust. 3, art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i piąty, art. 4 oraz art. 5 decyzji 94/262/EWWiS, 
WE, Euratom:

Statut Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt poprawki

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie, a w szczególności 
art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, 20 D ust. 4 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali oraz 107 D ust. 4 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie, a w szczególności 
art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską oraz 107 D ust. 4 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej,

Uzasadnienie

Ponieważ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w 2002 r. 
odwołanie do tych przepisów stało się nieaktualne i należy je skreślić.

Poprawka 2
Punkt 3 preambuły

Rzecznik Praw Obywatelskich, który może 
także działać z inicjatywy własnej, musi 

Rzecznik Praw Obywatelskich, który może 
także działać z inicjatywy własnej, musi 
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dysponować wszelkimi środkami 
niezbędnymi dla właściwego wykonywania 
swoich zadań; w tym celu instytucje i 
organy wspólnotowe są zobowiązane 
dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, 
których zażąda, chyba że istnieją należycie 
uzasadnione powody do zachowania 
tajemnicy oraz z zastrzeżeniem obowiązku 
nieujawniania informacji przez Rzecznika;
organy Państw Członkowskich są 
zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich niezbędnych 
informacji, chyba że informacje te objęte 
są przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi dotyczącymi zachowania 
tajemnicy lub przepisami zakazującymi ich 
przekazywania; w przypadku, gdy 
Rzecznik nie otrzyma żądanej pomocy, 
informuje o tym Parlament Europejski, 
który podejmuje odpowiednie środki;

dysponować wszelkimi środkami 
niezbędnymi dla właściwego wykonywania 
swoich zadań; w tym celu instytucje i 
organy wspólnotowe są zobowiązane 
dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, 
których zażąda, z zastrzeżeniem 
obowiązku nieujawniania informacji przez 
Rzecznika; organy państw członkowskich
są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi 
Praw Obywatelskich wszelkich 
niezbędnych informacji, chyba że 
informacje te objęte są przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi 
dotyczącymi zachowania tajemnicy lub 
przepisami zakazującymi ich 
przekazywania; w przypadku, gdy 
Rzecznik nie otrzyma żądanej pomocy, 
informuje o tym Parlament Europejski, 
który podejmuje odpowiednie środki;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie brzmienia niniejszego punktu preambuły do zmian 
wprowadzonych poprawką 5 w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy.

Poprawka 3
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsza decyzja określa postanowienia 
i ogólne warunki wykonywania zadań 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
zgodnie art. 195 ust. 4 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
art. 20 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz 
art. 107 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

1. Niniejsza decyzja określa postanowienia 
i ogólne warunki wykonywania zadań 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
zgodnie art. 195 ust. 4 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
oraz art. 107 D ust. 4 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej.

Uzasadnienie

Ponieważ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w 2002 r. 
odwołanie do tych przepisów stało się nieaktualne i należy je skreślić.
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Poprawka 4
Artykuł 1 ustęp 3

3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może 
brać udziału w postępowaniach sądowych 
ani kwestionować zasadności orzeczeń 
sądowych.

3. Z zastrzeżeniem art. 40 akapit drugi 
Statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie może brać udziału w 
postępowaniach sądowych ani 
kwestionować zasadności orzeczeń 
sądowych.

Uzasadnienie

Przy zachowaniu ogólnej zasady, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie bierze udziału w 
postępowaniach sądowych, powinno się uznać, że może on w każdym przypadku stać się 
„interwenientem” w znaczeniu technicznym w postępowaniu przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na ścisłych zasadach ustanowionych w odpowiednich 
przepisach Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy

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.

Uzasadnienie

Obecne brzmienie może naruszać zaufanie obywateli do działań rzecznika i należy je skreślić. 
Poza tym rzecznik i jego pracownicy podlegają również obowiązkowi poufności (zob. niżej 
poprawkę 7 do art. 4 ust. 1).

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 2 akapit piąty

Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i 
organów wspólnotowych są zobowiązani 
do składania zeznań na wniosek Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Wypowiadają się 
wówczas w imieniu instytucji i zgodnie z 

Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i 
organów wspólnotowych są zobowiązani 
do składania zeznań na wniosek Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Są wówczas związani 
odpowiednimi postanowieniami 



PE396.670v01-00 8/16 PR\691629PL.doc

PL

otrzymanymi od nich instrukcjami oraz są
związani tajemnicą służbową.

regulaminu pracowniczego, w
szczególności tajemnicą służbową.

Uzasadnienie

Skreślone słowa tworzyły ryzyko naruszenia publicznej ufności w zdolność rzecznika do 
przeprowadzania szczegółowych dochodzeń, ponieważ mogły być interpretowane w tym 
sensie, że zezwalają urzędnikom na niemówienie prawdy rzecznikowi. Należy jednak 
uwzględnić obowiązki nałożone przez regulamin pracowniczy.

Poprawka 7
Artykuł 4

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego 
personel, do których stosuje się art. 287 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, art. 47 ust. 2 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali oraz art. 194 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, są zobowiązani do 
nierozpowszechniania informacji i 
dokumentów, z którymi zapoznali się w 
ramach przeprowadzanych dochodzeń.
Osoby te są także zobowiązane do 
zachowania dyskrecji co do wszelkich 
informacji, które mogłyby zaszkodzić 
skarżącemu lub każdej innej 
zainteresowanej osobie, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego 
personel, do których stosuje się art. 287 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską oraz art. 194 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, są zobowiązani do 
nierozpowszechniania informacji i 
dokumentów, z którymi zapoznali się w 
ramach przeprowadzanych dochodzeń. 
Osoby te są także zobowiązane do 
zachowania dyskrecji co do wszelkich 
sensytywnych dokumentów lub 
informacji, jak również informacji, które 
mogłyby zaszkodzić skarżącemu lub 
każdej innej zainteresowanej osobie, z 
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w ramach prowadzonego 
dochodzenia Rzecznik Praw 
Obywatelskich powziął wiadomość o 
faktach, które jego zdaniem mogą pociągać 
za sobą odpowiedzialność karną, 
natychmiast informuje o tym, za 
pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw 
Państw Członkowskich przy Wspólnotach 
Europejskich, właściwe organy krajowe, 
jak również, w stosownym przypadku, 
instytucję wspólnotową, której podlega 
urzędnik lub pracownik, którego dotyczy 
dana sprawa. Instytucja wspólnotowa może 
zastosować art. 18 akapit drugi Protokołu 
w sprawie przywilejów i immunitetów 
Wspólnot Europejskich. Rzecznik Praw 

2. Jeżeli w ramach prowadzonego 
dochodzenia Rzecznik Praw 
Obywatelskich powziął wiadomość o 
faktach, które jego zdaniem mogą pociągać 
za sobą odpowiedzialność karną, 
natychmiast informuje o tym, za 
pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw 
Państw Członkowskich przy Wspólnotach 
Europejskich, właściwe organy krajowe 
lub, w stosownym przypadku, instytucję 
wspólnotową lub organ wspólnotowy, 
którym podlega urzędnik lub pracownik, 
którego dotyczy dana sprawa. Instytucja 
wspólnotowa może zastosować art. 18 
akapit drugi Protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot 
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Obywatelskich może także poinformować 
zainteresowaną instytucję lub organ 
wspólnotowy o niewłaściwym z punktu
widzenia dyscyplinarnego postępowaniu 
jednego z podlegających im urzędników 
lub pracowników.

Europejskich. Rzecznik Praw 
Obywatelskich może także poinformować 
zainteresowaną instytucję lub organ 
wspólnotowy o niewłaściwym z punktu 
widzenia dyscyplinarnego postępowaniu 
jednego z podlegających im urzędników 
lub pracowników.

Uzasadnienie

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego pracownicy są już zobowiązani do nieujawniania 
informacji uzyskanych w trakcie dochodzenia. Celem poprawki do ust. 1 jest wzmocnienie 
tego obowiązku w odniesieniu do dokumentów sensytywnych. Jeżeli chodzi o ust. 2, to celem 
jest doprecyzowanie, że rzecznik może wedle swojego wyboru przekazać organom krajowym 
lub instytucjom i organom wspólnotowym uzyskane przez niego informacje o ewentualnych 
działaniach przestępczych, nadużyciach lub korupcji naruszających interesy finansowe Unii.

Poprawka 8
Artykuł 5

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

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

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie rzecznikowi współpracy także z innymi instytucjami 
krajowymi lub międzynarodowymi działającymi w dziedzinie praw człowieka.

Artykuł 2
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Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący
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UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 11 lipca 2006 r. skierowanym do przewodniczącego Hansa-Gerta Pötteringa 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Nikiforos Diamandouros, zwrócił się do 
Parlamentu Europejskiego o wszczęcie procedury nowelizacji statutu rzecznika w odniesieniu 
do niektórych przepisów, których obecne brzmienie uznaje za nie do końca właściwe. 

Wniosek dotyczył następujących kwestii:

1. prawa do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(art. 1 ust. 3), 

2. dostępu do dokumentów instytucji (art. 3 ust. 2 akapit pierwszy),
3. składania zeznań przez urzędników (art. 1 ust. 3 akapit piąty),
4. informacji o ewentualnych działaniach przestępczych (art. 4 ust. 2), 
5. współpracy z instytucjami międzynarodowymi w dziedzinie praw człowieka / praw 

podstawowych (art. 5).

Parlament zajmował się niektórymi z tych spraw już w 2001 r. na wniosek ówczesnego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Jacoba Södermana. Parlament przyjął wówczas rezolucję w 
dniu 6 września 2001 r. na podstawie sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
sporządzonego przez Teresę Almeida Garret, która zawierała szereg poprawek zmierzających 
w podobnym kierunku co propozycje zgłoszone obecnie przez Nikiforosa Diamandourosa. W 
tamtym czasie wydawało się, że zostanie osiągnięte porozumienie z Radą przy poparciu 
Komisji, lecz nigdy nie doprowadzono negocjacji do końca ze względu na wygaśnięcie 
mandatu Jacoba Södermana.

1. Prawo do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej

Artykuł 1 ust. 3 Statutu Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi: „Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie może brać udziału w postępowaniach sądowych ani kwestionować 
zasadności orzeczeń sądowych”. Co do zasady przepis ten powinien odpowiadać art. 195 ust. 
1, który stanowi, że rzecznik nie zajmuje się sprawami, w których „podnoszone fakty są lub 
były przedmiotem postępowania sądowego”. Rzecznik podnosi w swoim piśmie, że 
wykładnia art. 1 ust. 3 może wywoływać spory, i wzywa Parlament do takiej wykładni tego 
przepisu, która potwierdza, że rzecznikowi nie wolno zajmować się sprawami, które są lub 
były przedmiotem postępowania sądowego, ale zezwala mu na występowanie w 
postępowaniu sądowym w charakterze interwenienta w znaczeniu technicznym. Zdaniem 
Nikiforosa Diamandourosa można to uczynić poprzez skreślenie wyrażenia „brać udziału w 
postępowaniach sądowych” w ust. 3 i dodanie ust. 4 w brzmieniu: „Rzecznik Praw 
Obywatelskich może interweniować w sprawach wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich”.

Następnie na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych, jak również Komisji Petycji, oraz 
w piśmie skierowanym do wiceprzewodniczącej Komisji Margot Wallström, którego kopię 
przekazał przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Nikiforos Diamandouros udzielil 
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dalszych wyjaśnień do wniosku w tej sprawie.

W świetle tych wyjaśnień ma on na uwadze jedynie interwencję w znaczeniu technicznym 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami tzw. interwencji 
podmiotów lub osób trzecich, przewidzianymi w Regulaminie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Ponadto przewiduje on, że Rzecznik Praw Obywatelskich interweniowałby 
jedynie w sprawach podnoszących zagadnienia prawne o znaczeniu ogólnym, które to sprawy 
mają znaczenie dla jego zadań (np. sprawy dotyczące zakresu i treści podstawowego prawa 
do dobrej administracji).

Zadaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest poszukiwanie, w drodze 
mediacji między obywatelami i administracją, satysfakcjonującego, pozasądowego 
rozwiązania w przypadkach złej administracji. Działanie rzecznika z defnicji stanowi 
pozasądowy środek ochrony praw obywateli i upowszechniania dobrej administracji. To 
oczywiście wyjaśnia, dlaczego rzecznika obejmuje zakaz wszczynania postępowania 
sądowego lub udziału w sprawach sądowych, zwłaszcza w sprawach, w których prowadzi lub 
prowadził uprzednio dochodzenie. W tym sensie należy zachować ogólny zakaz udziału 
rzecznika w postępowaniu sądowym. 

Czym innym jest „interwencja” w znaczeniu technicznym, przewidziana w art. 40 Statutu 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem, „interwenientem” w 
znaczeniu technicznym jest państwo członkowskie, instytucja (ust. 1) albo osoba lub podmiot 
posiadające szczególny interes w rozstrzygnięciu sprawy. Interwencja Rzecznika Praw 
Obywatelskich mogłaby ewentualnie zostać ujęta w zakresie ust. 1, przy założeniu że pojęcie 
„instytucji” będzie interpretowane szerzej. W odniesieniu do akapitu drugiego trudność 
polegałaby na ustaleniu interesu rzecznika w rozstrzygnięciu sprawy przedłożonej 
Trybunałowi, skoro trudno przewidzieć inny interes rzecznika w sprawie sądowej niż dążenie 
do poszanowania prawa do dobrej administracji. Możemy jednak zawsze przyjąć możliwość, 
że rzecznik, podobnie jak każdy inny organ publiczny, uzna, że posiada szczególną wiedzę o 
okolicznościach podnoszonych w sprawie lub o rozpatrywanych zagadnieniach prawnych i 
może pomóc sądowi w rozstrzygnięciu konkretnej sprawy. Interwenient działa w tym 
znaczeniu niemal jako „amicus curiae” i nie ma własnego interesu w sporze. Oczywiście taka 
„interwencja” techniczna nie może mieć miejsca w sprawach, w których rzecznik uprzednio 
prowadził dochodzenie, gdyż naruszyłoby to zasadę ustanowioną w art. 195 traktatu WE. 
Ponadto „interwencja” w tym znaczeniu w każdym przypadku wymaga zgody prezesa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jako jedyny rozstrzyga o znaczeniu 
ewentualnego interesu, użyteczności i słuszności interwencji. 

W tym sensie można nawet stwierdzić, że rzecznik jako „instytucja” w szerokim znaczeniu 
lub jakikolwiek inny podmiot prywatny lub publiczny już obecnie ma prawo do zgłoszenia 
swojej interwencji w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd przykładowo uznał 
to prawo w odniesienu do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Szczególne uznanie 
takiej możliwości w Statucie Rzecznika Praw Obywatelskich zarówno doprecyzowałoby, jak i 
ograniczyło zakres działania rzecznika w tej dziedzinie. Można tego odpowiednio dokonać 
poprzez szczególne odwołanie do ww. przepisów Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Eurpejskiej.

Wreszcie należy zauważyć, że takie uznanie zgadza się z kierunkiem zmian przewidzianych 
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traktatem lizbońskim. W istocie Protokół 11 załączony do traktatu zmienia art. 40 akapit drugi 
Statutu Trybunału Sprawiedliwości, żeby rozszerzyć prawo interwencji przysługujące 
państwom członkowskim na instytucje, organy i agencje Unii:

„Takie samo prawo przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym Unii oraz każdej innej 
osobie, która uzasadni interes w rozstrzygnięciu sprawy przedłożonej Trybunałowi 
Sprawiedliwości. Osoby fizyczne i prawne nie mogą interweniować w sprawach między 
państwami członkowskimi, między instytucjami Unii lub między państwami członkowskimi a 
instytucjami Unii”.

Trudno zaprzeczyć, że Rzecznika Praw Obywatelskich należy uznać za jeden z „organów i 
jednostek organizacyjnych”, do których odwołuje się nowy artykuł, i że w związku z tym 
artykuł uznaje rzecznika za ewentualnego „interwenienta” na zasadach przewidzianych w tym 
artykule.

2. Dostęp do dokumentów i informacji 

Artykuł 3 ust. 2 Statutu Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi:

"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.

W swoim piśmie rzecznik składa wniosek, żeby skreślono ostatnie zdanie powołujące się na 
ewentualne ograniczenie dostępu do informacji, ponieważ może ono naruszać publiczną 
ufność „w zdolność Rzecznika Praw Obywatelskich do przeprowadzenia gruntownego 
dochodzenia”. 

Jest oczywiste, że rzecznik musi mieć dostęp do wszelkich istotnych informacji, żeby 
uzasadnić ocenę słuszności skarg składanych przez obywateli.

Jednak podkreślając, że do tej pory w żadnym przypadku instytucje nie odmówiły dostępu do 
istotnych dokumentów lub informacji, rzecznik uważa, że przedmiotowe zdanie mogłoby 
prowadzić do ewentualnych sporów i może podważać publiczne zaufanie do działań 
rzecznika. 

Ponadto przyjęcie, że instytucje z „należycie uzasadnionych względów zachowania 
tajemnicy” mogą odmówić rzecznikowi dostępu do istotnej dokumentacji, której potrzebuje 
on do sformułowania swojej oceny słuszności działań administracji, cechuje nadmierna 
niejasność i pozostawia ono instytucjom zbyt szeroki margines uznania. Wszelkie ewentualne 
ograniczenie rzecznikowi dostępu do informacji powinno opierać się na ścisłych kryteriach 
prawnych, a nie na tak szerokiej klauzuli, która pozostawia do uznania samej administracji 
określenie przypadków, w których jej zdaniem należy zachować tajność. Z drugiej strony nie 
wiadomo, jakie „należycie uzasadnione względy” mogą uzasadnić „zachowanie tajemnicy” 
wobec rzecznika w sprawie informacji posiadanych przez administrację, skoro on sam, jak i 
jego pracownicy mają taki sam obowiązek zachowania tajemnicy jak instytucje. Nie potrzeba 
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zresztą przypominać, że wszelki wkład rzecznika w rozwój dobrej administracji pozostaje 
również w interesie instytucji. 

W związku z powyższym ograniczenie przewidziane w ostatnim zdaniu ust. 2 wydaje się 
niepożądane i w jakimś sensie jest znakiem nieuzasadnionego braku zaufania do Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Z tego względu wydaje się słuszne skreślenie omawianego zdania. Nie 
oznacza to oczywiście, że specjalne procedury, które zostały już zastosowane w sprawie 
dostępu do dokumentów sensytywnych, nie będą dalej prowadzone w przyszłości (np. jedynie 
sam rzecznik, a nie jego pracownicy, ma dostęp do niektórych dokumentów poufnych, do 
których ma wgląd, lecz nie może ich kopiować itp.).

Podobna zmiana będzie musiała zostać wprowadzona do preambuły statutu rzecznika.

Ponadto byłoby wskazane wzmocnienie przepisów, które stanowią, że zarówno Rzecznik 
Praw Obywatelskich, jak i jego pracownicy sami są zobowiązani do nieujawniania informacji, 
do których mają dostęp w prowadzonym przez nich dochodzeniu, tak żeby doprecyzować, że 
mają obowiązek poufnego traktowania treści wszelkich dokumentów „sensytywnych” – w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji1 – lub informacji (art. 4 ust. 1 statutu 
rzecznika).

Należy zauważyć, że Parlament zajmował się już tą sprawą w 2001 r. w ramach ww. rezolucji 
z 6 września. Wówczas Parlament uchwalił podobną zmianę ust. 2 wraz z innymi zmianami 
proponowanymi przez ówczesnego rzecznika, Jacoba Södermana, które nie zostały przejęte 
przez Nikiforosa Diamandourosa. Zmiany dotyczyły w szczególności dokumentów 
pochodzących z państw członkowskich. Jako że Nikiforos Diamandouros podkreślił na 
posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych, iż nie widzi potrzeby zmiany tych przepisów, 
która stanowiłaby raczej delikatną kwestię dla państw członkowskich, wydaje się, że 
Parlament nie musi przywracać tych zmian.

3. Składanie zeznań przez urzędników

Artykuł 3 ust. 2 ostatni akapit Statutu Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi, że:

„Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspólnotowych są zobowiązani do 
składania zeznań na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Wypowiadają się wówczas w 
imieniu instytucji i zgodnie z otrzymanymi od nich instrukcjami oraz są związani tajemnicą 
służbową”.

Rzecznik uznał w swoim piśmie, że ostatnie zdanie rozpatrywanego artykułu zawiera 
„niejasne” warunki, które opinia publiczna może zrozumieć w tym sensie, że „świadek nie 
zawsze ma obowiązek mówienia prawdy”. To również może podważyć ufność obywateli w 
zdolność rzecznika do prowadzenia gruntownych dochodzeń. Z tego względu Nikiforos 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 
43).
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Diamandouros zaproponował skreślenie tego zdania.

Rzeczywiście, trudno wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego urzędnicy powinni składać 
rzecznikowi zeznania „w imieniu instytucji i zgodnie z otrzymanymi od nich instrukcjami”, a 
nie na podstawie wiedzy o okolicznościach, w sprawie których rzecznik prowadzi 
dochodzenie. Takie uregulowanie można nawet rozumieć w tym sensie, że urzędnicy mają 
prawo okłamywać rzecznika, jeżeli otrzymają takie instrukcje. Z pewnością nie byłoby ono 
rodzajem standardu, który odpowiada wymogom nowoczesnej i otwartej administracji, i nie 
spełniałoby wymogów dobrej administracji, którą uznano za podstawowe prawo europejskich 
obywateli (art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej). W konsekwencji z 
pewnością należy skreślić to zdanie.

W kwestii drugiego warunku, że urzędnicy, składając zeznania, „są związani tajemnicą 
służbową”, należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem pracowniczym obowiązek ten 
znajduje również zastosowanie do urzędników składających zeznania przed sądem. Z tego 
względu wydaje się wskazane zachowanie tego uregulowania w odniesieniu do składania 
zeznań przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pod warunkiem że zamieszczone zostanie 
odniesienie do zwykłych obowiązków urzędniczych wynikających z regulaminu 
pracowniczego.

Poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich, Jacob Söderman, zaproponował już podobną 
zmianę tego przepisu w 2001 r., którą przyjął Parlament. W rzeczywistości PE w rezolucji z 
2001 r. przyjętej na wniosek ówczesnego rzecznika posunął się nawet dalej, dodając zdanie 
podkreślające, że „Urzędnicy udzielają pełnej i wiarygodnej informacji”. Nikiforos 
Diamandouros nie składa wniosku o podobną zmianę obecnego brzmienia art. 3 ust. 2 akapit 
drugi i nie wydaje się ona konieczna.

4. Informacje dotyczące ewentualnej działalności przestępczej lub bezprawnej

Nikiforos Diamandouros proponuje również zmianę art. 4 Statutu Rzecznika Praw 
Obywatelskich, żeby przyznać rzecznikowi pewną swobodę uznania w zakresie wyboru 
organów, które ma zawiadomić, w przypadku gdy w trakcie prowadzonego przezeń 
dochodzenia dowie się o faktach, które w jego ocenie mogą wiązać się z działaniami 
przestępczymi. W miejsce wyłącznej możliwości zawiadomienia właściwych organów 
krajowych, jak przewidziano w obecnym brzmieniu art. 4, proponuje danie rzecznikowi 
wyboru między zawiadomieniem organów krajowych a instytucji i organów Unii, takich jak 
np. OLAF.

Należy uznać, że rzeczywiście w niektórych przypadkach bardziej wskazane może być 
zawiadomienie w pierwszym rzędzie instytucji lub organów wspólnotowych. Może tak być w 
przypadku, kiedy wykryte przez rzecznika, podejrzane działania dotyczące nadużyć na szkodę 
interesów finansowych UE lub korupcji mogą w bardziej odpowiedni sposób stać się 
przedmiotem działań z zakresu kompetencji instytucji europejskich lub być lepiej badane 
przez OLAF niż krajowe organy jednego państwa czlonkowskiego.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22a regulaminu pracowniczego wszyscy urzędnicy 
instytucji wspólnotowych, włączając w to pracowników Rzecznika Praw Obywatelskich, 
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mają obowiązek zawiadamiania swoich przełożonych lub OLAF o wszelkich ewentualnych 
bezprawnych działaniach, m.in. nadużyciach lub korupcji na szkodę interesów Unii. 

5. Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

Nikiforos Diamandouros zgłasza także wniosek o modyfikację art. 5 Statutu Rzecznika Praw 
Obywatelskich1, żeby umożliwić rzecznikowi współpracę z innymi instytucjami na rzecz 
upowszechniania i ochrony praw człowieka lub praw podstawowych.

Należy w tym względzie pamiętać, że o ile mniejsza część krajowych rzeczników praw 
obywatelskich w państwach członkowskich ma szczególne kompetencje w zakresie ochrony 
podstawowych praw obywateli (m.in. prawa do sądu), to nie jest tak w przypadku większości 
tych organow, a także w przypadku Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak 
nie da się zaprzeczyć, że kontakty i wymiana doświadczeń między rzecznikiem a tego rodzaju 
strukturami krajowymi w charakterze zwykłej współpracy, bez związanych z tym nowych 
kompetencji, które ewentualnie mogłyby prowadzić do konfliktu z kompetencjami innych 
instytucji lub organów Unii, może być korzystne dla obu stron pomóc w usprawnieniu 
działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w upowszechnianiu „dobrej 
administracji” uznanej w Karcie praw podstawowych za podstawowe prawo europejskich 
obywateli. W tym zakresie propozycja Nikiforosa Diamandourosa jest do przyjęcia. 

6. Inne kwestie

Nikiforos Diamandouros proponuje również, żeby skreślić odniesienia do przepisów Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, ponieważ traktat ten wygasł w 2002 r. 
Uzasadnia to poprawki 1, 3 i 7 (pierwsza część).

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