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PRAWO DO SKŁADANIA PETYCJI

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo
do składania petycji do Parlamentu Europejskiego w postaci skarg lub wniosków w sprawach
objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Petycje rozpatrywane są przez Komisję
Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za
podjęcie dalszych działań z nimi związanych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 20 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 44 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej.

CELE

Prawo do składania petycji ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej i osobom zamieszkałym
w Unii Europejskiej prosty sposób kontaktu z instytucjami Unii w sprawie skarg lub wniosków.

OSIĄGNIĘCIA

A. Zasady (art. 227 TFUE)
1. Osoby uprawnione do składania petycji do Parlamentu
Do składania petycji, indywidualnie lub wspólnie z innymi, mają prawo wszyscy obywatele
Unii Europejskiej, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne posiadające miejsce
zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim.
2. Zakres stosowania
Aby petycja mogła zostać uznana za dopuszczalną, musi odnosić się do spraw objętych
zakresem działalności Unii Europejskiej i dotyczyć bezpośrednio składających petycję. Ten
ostatni warunek podlega bardzo szerokiej wykładni.
B. Procedura
Procedura dotycząca petycji została określona w art. 215–218 Regulaminu Parlamentu oraz
w załączniku VI (XX) do Regulaminu, w których powierzono obowiązki w tym zakresie jednej
z komisji parlamentarnych – Komisji Petycji.
1. Dopuszczalność formalna
Petycje muszą zawierać nazwisko, obywatelstwo i miejsce zamieszkania każdej z osób
składających petycję i muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE. Petycje
mogą być składane w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za
pośrednictwem portalu petycji Parlamentu.
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2. Dopuszczalność merytoryczna
Petycje, które spełniają te wymagania formalne, przekazuje się Komisji Petycji, która najpierw
decyduje o dopuszczalności petycji. Komisja Petycji sprawdza, czy przedmiot petycji objęty
jest zakresem działalności Unii Europejskiej. Jeżeli tak nie jest, petycja zostaje uznana
za niedopuszczalną. Powiadamia się o tym składającego petycję, podając mu powody
takiej decyzji. Składającym petycje często sugeruje się zwrócenie się do innego organu
krajowego, europejskiego lub międzynarodowego. Analizując statystyki dotyczące petycji,
można zaobserwować, że główną przyczyną uznania petycji za niedopuszczalne jest fakt,
że składający petycje mylą uprawnienia UE z uprawnieniami państw członkowskich, zakres
odpowiedzialności UE i Rady Europy, a także możliwości podejmowania przez nie działań
i dochodzenia roszczeń.
Rozpatrywanie petycji
Komisja Petycji na ogół zwraca się do Komisji Europejskiej o dostarczenie istotnych
informacji lub o wydanie opinii w sprawie kwestii podniesionych przez składającego
petycję. Komisja Petycji niekiedy zwraca się również do innych komisji parlamentarnych,
w szczególności w przypadku petycji domagających się zmiany obowiązujących przepisów
prawnych. Komisja Petycji może także organizować wysłuchania (podczas obecnej kadencji
odbyły się wysłuchania na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, prawa do składania
petycji, niepełnosprawności, art. 51 Karty praw podstawowych, przejrzystości i wolnego
dostępu do informacji, obywatelstwa Unii i swobodnego przepływu) lub wysłać swoich
członków na misje informacyjne do danego miejsca (podczas obecnej kadencji odbyły się
misje informacyjne do Zjednoczonego Królestwa, do Hiszpanii i na Słowację). Po zebraniu
wystarczającej ilości informacji petycja zostaje umieszczona w porządku obrad posiedzenia
Komisji Petycji, do uczestnictwa w którym zapraszany jest składający petycję, Komisja
Europejska i przedstawiciele państw członkowskich. Podczas tego posiedzenia składający
petycję przedstawia swoją petycję, Komisja ustnie wyraża swoje stanowisko i komentuje
swą odpowiedź pisemną dotyczącą kwestii poruszonych w petycji, a przedstawiciele
zainteresowanych państw członkowskich mogą zabrać głos, jeśli wyrażą takie życzenie.
Członkowie Komisji Petycji mają wtedy okazję do kierowania pytań do przedstawiciela Komisji
Europejskiej i do składającego petycję.
3. Dalsze działania
Dalszy bieg sprawy różni się w zależności od przypadku:
— Jeśli petycja dotyczy konkretnej sprawy wymagającej poświęcenia jej szczególnej

uwagi, komisja może skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub władzami
lub interweniować za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa danego państwa
członkowskiego w celu rozwiązania sprawy.

— Jeżeli petycja dotyczy sprawy o charakterze ogólnym, na przykład jeżeli Komisja
Europejska stwierdza, że naruszono prawo UE, może ona wszcząć postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Może to doprowadzić do wydania
orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, na które składający petycję będzie mógł się
powoływać.

— Petycja może doprowadzić do podjęcia inicjatywy politycznej przez Parlament lub
Komisję.

W każdym przypadku składający petycję otrzymuje odpowiedź zawierającą opis wyników
podjętych działań.
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C. Roczne sprawozdanie z działalności
Roczne sprawozdanie za 2015 r. zostało sporządzone przez Ángelę Vallinę (GUE/
NGL, Hiszpania) i przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 grudnia 2016 r.
W sprawozdaniu podkreślono, że petycje stanowią zasadniczy element demokracji
uczestniczącej i umożliwiają wykrywanie luk i naruszeń w procesie transpozycji i wdrażania
prawa UE przez państwa członkowskie. Parlament zauważa, że następstwem licznych petycji
były działania ustawodawcze lub polityczne, sprawy w ramach systemu EU Pilot, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym lub postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego, oraz apeluje do Komisji o odgrywanie bardziej proaktywnej roli, jeśli
chodzi o gwarantowanie skuteczności stosowania prawa UE i Karty praw podstawowych.
Postuluje także większą przejrzystość działań Komisji wobec państw członkowskich
w związku z możliwością naruszenia prawa UE, zwłaszcza gdy działania te są podejmowane
w następstwie petycji. W 2015 r. Komisja Petycji była szczególnie aktywna w obszarze
praw podstawowych (niepełnosprawności, praw dzieci, dyskryminacji, mniejszości, dostępu
do wymiaru sprawiedliwości), środowiska i dobrostanu zwierząt, rynku wewnętrznego,
stosunków pracy, migracji, umów handlowych, zdrowia publicznego, prawa hipotecznego
i ryzykownych instrumentów finansowych w Hiszpanii. Misje informacyjne, wysłuchania
publiczne, stworzenie portalu internetowego do składania petycji i SOLVIT, a także współpracę
i dialog z parlamentami i organami narodowymi, zwłaszcza z Europejskim Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, wymienia się jako instrumenty, które mają zapewnić zajęcie się problemami
poruszanymi przez obywateli w petycjach i rozwiązanie ich.

Liczba petycji otrzymywanych co roku przez Parlament

Rok
parlamentarny Liczba ogółem[1] Dopuszczalne Niedopuszczalne

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Główne tematy petycji

2015 2014

Przedmiot Liczba petycji Ujęcie
procentowe Przedmiot Liczba petycji Ujęcie

procentowe
Środowisko 174 9,2 Sprawiedliwość 300 8,3
Sprawiedliwość142 7,5 Środowisko 284 7,8

[1]Liczba petycji uznanych za dopuszczalne i niedopuszczalne czasami różni się od całkowitej liczby złożonych petycji, ponieważ w sprawie niektórych
petycji mogła jeszcze nie zostać podjęta decyzja dotycząca dopuszczalności.
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Rynek
wewnętrzny 139 7,3 Rynek

wewnętrzny 266 7,3

Prawa
podstawowe 84 4,4 Prawa

podstawowe 208 5,7

Transport 84 4,4 Zdrowie 173 4,8

Zdrowie 78 4,1 Sprawy
społeczne 158 4,4

Zatrudnienie 74 3,9 Transport 117 3,2
Sprawy
społeczne 60 3,2 Edukacja

i kultura 113 3,1

Edukacja
i kultura 57 3,0 Zatrudnienie 108 3,0

Własność
i zwrot
własności

32 1,7
Własność
i zwrot
własności

55 1,5

Inne 974 51,3 Inne 1 844 50,9

Liczba petycji w rozbiciu na poszczególne państwa

2015 2014

Państwo Liczba petycji Ujęcie
procentowe Państwo Liczba petycji Ujęcie

procentowe
Unia
Europejska 491 29,7 Unia

Europejska 908 28,9

Hiszpania 213 12,9 Hiszpania 449 14,3
Włochy 203 12,3 Niemcy 271 8,6
Niemcy 153 9,3 Włochy 248 7,9
Rumunia 104 6,3 Rumunia 199 6,3

Polska 57 3,5 Zjednoczone
Królestwo 109 3,5

Inne 431 26,0 Inne 1 071 34,0

Sposób składania petycji

2015 2014
Sposób
składania
petycji

Liczba petycji Ujęcie
procentowe

Sposób
składania
petycji

Liczba petycji Ujęcie
procentowe

E-mail 992 69,3 E-mail 2 174 80
List 439 30,7 List 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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