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Kontrolerzy UE przeanalizują udział społeczeństwa 
w stanowieniu prawa 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą udziału 
społeczeństwa w stanowieniu prawa UE. Skoncentruje się w szczególności na konsultacjach 
publicznych z zainteresowanymi stronami prowadzonych przez Komisję Europejską podczas 
opracowywania wniosków ustawodawczych. Kontrolerzy opublikowali dziś dokument 
informacyjny pt. „Consulting the public when preparing EU law” [Konsultacje z obywatelami 
podczas prac nad prawodawstwem unijnym] stanowiący źródło informacji dla osób 
zainteresowanych tym zagadnieniem. 

Przed zgłoszeniem propozycji nowych inicjatyw ustawodawczych Komisja ocenia ich potencjalne 
skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Prowadzi również konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, takimi jak obywatele, przedsiębiorstwa i inne organizacje. Kontrolerzy ocenią, czy 
konsultacje te są skuteczne, adekwatne, przejrzyste i otwarte. 

– Celem konsultacji publicznych jest wspieranie przejrzystości i rozliczalności, a także zapewnienie 
szerokiej akceptacji społecznej i wsparcia społecznego dla inicjatyw UE – poinformowała 
Annemie Turtelboom, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę 
kontrolę. – Trybunał zbada stopień, w jakim konsultacje spełniają te cele. 

Kontrolerzy dokonają przeglądu ustanowionych przez Komisję ram konsultacji publicznych oraz 
zbadają konsultacje objęte próbą. Publikacja sprawozdania planowana jest na połowę 2019 r. 

Informacje dla redaktorów 

W następstwie wyborów europejskich z 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Program lepszego 
stanowienia prawa. Celem programu było dokonanie przeglądu praktyk stanowienia prawa UE, 
aby zapewnić, by spełniały one współczesne wymagania i oczekiwania obywateli dotyczące jak 
największej przejrzystości i szerokich konsultacji. W programie wezwano również do zapewnienia 
zainteresowanym obywatelom i innym podmiotom dodatkowych możliwości udziału w całym 
procesie kształtowania polityki i ich wdrażania. 
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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie 
eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx

