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Przegląd piśmiennictwa

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych
Gregory D. Jones, Electronic Rulemaking in the New Age of Openness:
Proposing a Voluntary Two-Tier Registration System for Regulations.gov
(Stanowienie prawa drogą elektroniczną w nowej erze otwartości:
Propozycja dobrowolnego dwustopniowego systemu rejestracji
Regulations.gov), „Administrative Law Review” 2010, vol. 62, no. 4,
s. 1261–1282.
Administracja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Baraca Obamy
uznała za priorytetowe wdrożenie zasad administracji otwartej, przejrzystej i znacznego udziału społeczeństwa we współtworzeniu prawa oraz stałej współpracy między obywatelami i prawodawcami. Aby osiągnąć te cele, nowa inicjatywa rządowa
koncentruje się na innowacjach w technologii internetowej. Szczególne znaczenie dla
realizacji wymienionych zasad w tworzeniu prawa ma platforma elektronicznego
tworzenia przepisów (e-tworzenia przepisów). Inicjatywa ta wzmacnia tradycyjne
ogłoszenie procedury uchwalania regulacji prawnych i głosowanie nad nią poprzez
umożliwienie agencji federalnej zamieszczania proponowanych regulacji i ich zmian
w Internecie. Jednym z zaleceń jest modyfikacja portalu rządowego Regulations.gov,
który ułatwia e-stanowienie prawa, dzięki stworzeniu użytkownikom możliwości
zarejestrowania się w systemie i utworzenia własnej strony domowej w celu komentowania proponowanych zmian w ramach konsultacji społecznych.
Autor ukazuje ponadto dla porównania funkcjonowanie europejskiej platformy
„Twój głos w Europie”, działającej na stronie internetowej Komisji Europejskiej, która
stanowi odpowiednik Regulations.gov na Starym Kontynencie. Na tej platformie
obywatele Unii Europejskiej mogą dodawać swoje komentarze, zadawać pytania
dotyczące proponowanych zmian regulacji prawnych, a wszystkie wpisy objęte są
systemem rejestracji. Istotne jest to, że równo traktowane są tu głosy grup, których
ma dotyczyć bezpośrednio regulacja prawna, jak i zwykłych obywateli. Ten przykład
dowodzi, że lekcje z Europy mogą dostarczać cennych informacji dla opracowania
dwustopniowego systemu rejestracji Regulations.gov.
Lucyna Staniszewska

Scott Rempell, The Board of Immigration Appeals’ Standard of Review:
An Argument for Regulatory Reform (Standardy rozpatrywania odwołań
w sprawach imigracyjnych: argumenty na rzecz reform prawa imigracyjnego),
„Administrative Law Review” 2011, vol. 63, no. 2, s. 283–323.
W artykule przedstawiono analizę reform ustawodawczych w Stanach Zjednoczonych w 2002 r. w zakresie postępowania odwoławczego w kwestiach imigracyjnych. W obecnym systemie Prokuratorowi Generalnemu oraz stronom postępowań
przysługują odwołania od decyzji sędziów imigracyjnych do Rady Imigracyjnej.
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