
Statut Rzecznika Praw Obywatelskich
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Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego przyjętej dnia 22  kwietnia  2008 r. 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))

(2009/C 259 E/22)

Projekt decyzji został przyjęty w następującym brzmieniu

(1)  Głosowanie nad wnioskiem w sprawie rezolucji (A6-0076/2008) zostało zawieszone do czasu zakończenia procedury
przewidzianej w art. 195 ust. 4 traktatu WE i art. 107d ust. 4 traktatu Euratom.

 (1) 
z art. 195 ust. 4 traktatu WE i art. 107d ust. 4 traktatu Euratom:

Decyzja Parlamentu Europejskiego  i Rady zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia
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 podstawowych Unii Europejskiej

(1)  Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.

 (1) uznaje prawo do dobrej administracji za podstawowe 
prawo obywateli Unii;

2) ufność obywateli w  zdolność Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzenia szczegółowego  i  bez
stronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji ma zasadnicze znaczenie w dzia
łalności Rzecznika;

3) należy dostosować status Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby usunąć wszelką ewentualną niepew
ność 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 Eu
ropejskiej w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości;
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5) należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich, tak aby uwzględnić zmiany, jakie nastąpiły 
w ostatnich latach w odniesieniu do roli instytucji UE lub organów w zwalczaniu naruszeń interesów 
finansowych Unii Europejskiej, w szczególności utworzenie Europejskiego urzędu ds. zwalczania nad
użyć finansowych  (OLAF), żeby umożliwić Rzecznikowi Praw Obywatelskich przekazywanie tym in
stytucjom lub organom informacji pozostających w zakresie ich właściwości;

6) należy podjąć kroki w celu umożliwienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich rozwoju współpracy z po
dobnymi instytucjami na szczeblu krajowym  i  międzynarodowym, jak również z  instytucjami krajo
wymi lub międzynarodowymi nawet wówczas, gdy zakres ich działań jest szerszy niż zakres działań 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich — np. ochrona praw człowieka — ponieważ taka współ
praca 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. 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 Wspól
notę Europejską, 20 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Euro
pejską 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 Wspól
notę Europejską oraz 107 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Eu
ropejską Wspólnotę Energii Atomowej,

Poprawka 2

Punkt 3 preambuły

Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać z inicja
tywy własnej, musi dysponować wszelkimi środkami niezbędny
mi 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 za
chowania tajemnicy oraz z zastrzeżeniem obowiązku nieujaw
niania 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 za
chowania tajemnicy lub przepisami zakazującymi ich przekazy
wania; w przypadku, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie 
otrzyma żądanej pomocy, informuje o tym Parlament Europej
ski, który podejmuje odpowiednie środki;

Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać z inicja
tywy własnej, musi dysponować wszelkimi środkami niezbędny
mi 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, oraz traktować informacje lub dokumenty nie
jawne zgodnie z dokładnie takimi samymi uregulowaniami, ja
kie obowiązują w danych instytucjach lub organach; mając na 
uwadze, że instytucje lub organy przekazujące niejawne infor
macje lub dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatel
skich o takim utajnieniu; mając na uwadze, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich oraz dane instytucje i organy powinny uzgodnić 
warunki funkcjonowania w zakresie dostarczania poufnych 
informacji lub dokumentów; organy państw członkowskich są 
zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszel
kich niezbędnych informacji, chyba że informacje te objęte są 
przepisami ustawowymi lub wykonawczymi dotyczącymi zacho
wania tajemnicy lub przepisami zakazującymi ich przekazywania; 
w przypadku, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzyma żą
danej pomocy, informuje o tym Parlament Europejski, który po
dejmuje odpowiednie środki;
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Poprawka 3

Artykuł 1 ustęp 1

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

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

Poprawka 4

Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostar
czać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich informacji, któ
rych zażąda, oraz umożliwiają mu dostęp do właściwych akt. 
Odmowa może być umotywowana wyłącznie należycie uzasad
nionymi względami zachowania tajemnicy.

2. Instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostar
czać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich informacji, któ
rych zażąda, oraz umożliwiają mu dostęp do właściwych akt. 
W zakresie dostępu do informacji lub dokumentów niejawnych, 
w szczególności do dokumentów sensytywnych w rozumieniu 
art. 9 rozporządzenia (WE) 1049/2001 , Rzecznik Praw Oby
watelskich przestrzega dokładnie takich samych uregulowań, 
które obowiązują w danej instytucji lub organie.

Zgodnie z akapitem pierwszym instytucje lub organy przekazu
jące niejawne informacje lub dokumenty powiadamiają Rzecz
nika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu;

W celu wykonania przepisów określonych w akapicie pierwszym 
Rzecznik Praw Obywatelskich może uzgodnić z instytucjami lub 
organami warunki funkcjonowania w zakresie dostępu do infor
macji niejawnych i innych informacji objętych obowiązkiem za
chowania tajemnicy służbowej.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskie
go 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, str. 43).

Poprawka 5

Artykuł 3 ustęp 2 akapit piąty

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

Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspólnoto
wych są zobowiązani do składania zeznań na wniosek Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Są wówczas związani odpowiednimi posta
nowieniami Regulaminu pracowniczego, w szczególności tajem
nicą służbową.
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Poprawka 6

Artykuł 4

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do któ
rych stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu
ropejską, 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 za
poznali się w ramach przeprowadzanych dochodzeń. Osoby te są 
także zobowiązane do zachowania dyskrecji co do wszelkich 
informacji, które mogłyby zaszkodzić skarżącemu lub każdej in
nej zainteresowanej osobie, z zastrzeżeniem ust. 2.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do któ
rych stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu
ropejską oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, są zobowiązani do nierozpow
szechniania informacji i dokumentów, z którymi zapoznali się 
w ramach przeprowadzanych dochodzeń. Osoby te są także 
zobowiązane do nieujawniania wszelkich informacji niejaw
nych lub dokumentów dostarczonych Rzecznikowi Praw Oby
watelskich jako dokumenty sensytywne w rozumieniu art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 lub jako dokumenty, do 
których stosuje się prawodawstwo wspólnotowe o ochronie da
nych osobowych, jak również wszelkich informacji, które mogły
by zaszkodzić skarżącemu lub każdej innej zainteresowanej 
osobie, z zastrzeżeniem ust. 2.

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego personel rozpatrują wnio
ski stron trzecich o dostęp do dokumentów otrzymanych przez 
Rzecznika w trakcie dochodzenia zgodnie z warunkami i ogra
niczeniami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 1049/2001, a w szczególności z art. 4 tego rozporządzenia.

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

2. Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia Rzecznik Praw 
Obywatelskich powziął wiadomość o faktach, które jego zdaniem 
mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną, natychmiast in
formuje o tym, za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw 
Państw Członkowskich przy Wspólnotach Europejskich lub wła
ściwych instytucji lub organów Wspólnoty, właściwe organy kra
jowe; w stosownym przypadku Rzecznik Praw Obywatelskich 
powiadamia również instytucję wspólnotową lub organ wspól
notowy, którym podlega urzędnik lub pracownik, którego doty
czy dana sprawa. Instytucja wspólnotowa może zastosować 
art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów i immuni
tetów Wspólnot Europejskich. Rzecznik Praw Obywatelskich 
może także poinformować zainteresowaną instytucję lub organ 
wspólnotowy o niewłaściwym z punktu widzenia dyscyplinarne
go postępowaniu jednego z podlegających im urzędników lub 
pracowników.

Poprawka 7

Artykuł 5

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

Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z podobny
mi organami istniejącymi w niektórych państwach członkow
skich, w poszanowaniu odpowiednich przepisów prawa 
krajowego, o ile może się to przyczynić do zwiększenia skutecz
ności jego dochodzeń oraz do zapewnienia lepszej ochrony 
praw i interesów osób składających skargi. Rzecznik nie może żą
dać tą drogą dokumentów, do których nie miałby dostępu na 
mocy art. 3. Na tych samych zasadach Rzecznik Praw Obywa
telskich może współpracować z innymi instytucjami na rzecz 
upowszechniania i ochrony praw człowieka.
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Artykuł 2

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

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący


