
 

AM\1112174PL.docx  PE596.594v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2016 A8-0344/441 

Poprawka  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 6 – artykuł 188 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. O odesłanie sprawy do komisji może też 

wnioskować grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów przed głosowaniem lub 

w jego trakcie. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

2. O odesłanie sprawy do komisji może też 

wnioskować grupa polityczna lub co 

najmniej 25 posłów przed głosowaniem lub 

w jego trakcie. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Poprawka  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 6 – artykuł 189 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Przewodniczący może zaproponować 

zamknięcie debaty zanim zabiorą głos 

wszyscy mówcy figurujący na liście. 

Wniosek taki może też złożyć grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów. 

Głosowanie nad propozycją lub wnioskiem 

przeprowadza się niezwłocznie. 

1. Przewodniczący może zaproponować 

zamknięcie debaty zanim zabiorą głos 

wszyscy mówcy figurujący na liście. 

Wniosek taki może też złożyć grupa 

polityczna lub co najmniej 25 posłów. 

Głosowanie nad propozycją lub wnioskiem 

przeprowadza się niezwłocznie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Poprawka  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 6 – artykuł 190 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów może w chwili otwarcia debaty nad 

danym punktem porządku dziennego 

przedstawić wniosek o odroczenie debaty 

na wskazany termin. Głosowanie nad tym 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie. 

Grupa polityczna lub co najmniej 25 

posłów może w chwili otwarcia debaty nad 

danym punktem porządku dziennego 

przedstawić wniosek o odroczenie debaty 

na wskazany termin. Głosowanie nad tym 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Poprawka  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 6 – artykuł 190 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Przed głosowaniem lub w jego trakcie 

grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów może przedstawić wniosek o 

odroczenie głosowania. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

4. Przed głosowaniem lub w jego trakcie 

grupa polityczna lub co najmniej 25 

posłów może przedstawić wniosek o 

odroczenie głosowania. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Poprawka  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 6 – artykuł 191 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Posiedzenie może zostać zawieszone lub 

zamknięte w trakcie debaty lub 

głosowania, jeżeli decyzję taką podejmie 

Parlament na podstawie propozycji 

Przewodniczącego lub na wniosek grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów. 

Głosowanie nad tą propozycją lub 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie. 

Posiedzenie może zostać zawieszone lub 

zamknięte w trakcie debaty lub 

głosowania, jeżeli decyzję taką podejmie 

Parlament na podstawie propozycji 

Przewodniczącego lub na wniosek grupy 

politycznej lub co najmniej 25 posłów. 

Głosowanie nad tą propozycją lub 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Poprawka  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 199 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Skład komisji odzwierciedla 

różnorodność polityczną w Parlamencie 

na podstawie trybu uchwalonego przez 

Parlament na początku kadencji. Aby 

zapewnić proporcjonalność podziału 

miejsc w komisjach między grupami 

politycznymi i posłami niezrzeszonymi, 

trzeba zastosować najbliższą liczbę 

całkowitą. 

 Jeżeli grupom politycznym nie uda się 

osiągnąć porozumienia co do należnego 

im udziału w komisji lub komisjach, 

decyzję podejmuje Konferencja 

Przewodniczących. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Poprawka  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 199 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Poprawki do propozycji Konferencji 

Przewodniczących są dopuszczalne pod 

warunkiem, że przedstawi je co najmniej 

czterdziestu posłów. Parlament podejmuje 

decyzję dotyczącą poprawek w głosowaniu 

tajnym. 

2. Poprawki do propozycji Konferencji 

Przewodniczących są dopuszczalne pod 

warunkiem, że przedstawi je co najmniej 

25 posłów. Parlament podejmuje decyzję 

dotyczącą poprawek w głosowaniu tajnym. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Poprawka  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 2 – artykuł 208 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Każdy poseł może złożyć poprawki do 

rozpatrzenia w komisji. 

1. Każdy poseł, niezależnie od tego, w 

jakiej komisji zasiada, może złożyć 

poprawki do rozpatrzenia w komisji. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Poprawka  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 215 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 215 Artykuł 215  

Prawo do składania petycji Prawo do składania petycji 

1. Każdy obywatel Unii Europejskiej 

jak również każda osoba fizyczna lub 

prawna mająca miejsce zamieszkania lub 

statutową siedzibę w państwie 

członkowskim ma prawo kierowania, 

indywidualnie lub wspólnie z innymi 

obywatelami lub osobami, petycji do 

Parlamentu w sprawach objętych zakresem 

działalności Unii Europejskiej, które 

dotyczą ich bezpośrednio. 

1. Zgodnie z art. 227 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy 

obywatel Unii Europejskiej jak również 

każda osoba fizyczna lub prawna mająca 

miejsce zamieszkania lub statutową 

siedzibę w państwie członkowskim ma 

prawo kierowania, indywidualnie lub 

wspólnie z innymi obywatelami lub 

osobami, petycji do Parlamentu w 

sprawach objętych zakresem działalności 

Unii Europejskiej, które dotyczą ich 

bezpośrednio. 

2. Petycje do Parlamentu muszą 

zawierać nazwisko, obywatelstwo oraz 

miejsce zamieszkania każdej z osób 

składających petycję. 

2. Petycje do Parlamentu muszą 

zawierać nazwisko oraz miejsce 

zamieszkania każdej z osób składających 

petycję. 

  

3. W przypadku gdy pod petycją złożyło 

podpis kilka osób fizycznych lub 

prawnych, sygnatariusze wyznaczają 

przedstawiciela i jego zastępców, którzy są 

uznawani za składających petycję do celów 

niniejszego tytułu. 

3. W przypadku gdy pod petycją złożyło 

podpis kilka osób fizycznych lub 

prawnych, sygnatariusze wyznaczają 

przedstawiciela i jego zastępców, którzy są 

uznawani za składających petycję do celów 

niniejszego tytułu. 



 

AM\1112174PL.docx  PE596.594v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

W przypadku gdy przedstawiciel lub jego 

zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy 

sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba 

jest uznawana za składającego petycję. 

W przypadku gdy przedstawiciel lub jego 

zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy 

sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba 

jest uznawana za składającego petycję. 

4.  Każda osoba składająca petycję 

może w każdej chwili wycofać poparcie 

dla petycji. 

4.  Każda osoba składająca petycję 

może w każdej chwili wycofać swój podpis 

pod petycją. 

Po wycofaniu poparcia przez wszystkich 

składających petycję, petycja staje się 

bezprzedmiotowa. 

Jeżeli wszyscy składający petycję wycofają 

podpisy, petycja staje się nieważna. 

5.  Petycje muszą być sporządzone w 

jednym z języków urzędowych Unii 

Europejskiej. 

5.  Petycje muszą być sporządzone w 

jednym z języków urzędowych Unii 

Europejskiej. 

Petycje sporządzone w innych językach 

będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy 

składający petycję dołączy ich tłumaczenie 

na jeden z języków urzędowych. W 

korespondencji ze składającym petycję 

Parlament używa języka urzędowego, w 

którym zostało sporządzone tłumaczenie. 

Petycje sporządzone w innych językach 

będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy 

składający petycję dołączy ich tłumaczenie 

na jeden z języków urzędowych. W 

korespondencji ze składającym petycję 

Parlament używa języka urzędowego, w 

którym zostało sporządzone tłumaczenie. 

Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z 

którą petycje i korespondencja ze 

składającym petycję mogą być 

sporządzane w innych językach 

używanych w danym państwie 

członkowskim. 

Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z 

którą petycje i korespondencja ze 

składającym petycję mogą być 

sporządzane w innych językach, które 

zgodnie z porządkiem konstytucyjnym 

danych państw członkowskich mają status 

języków urzędowych na całym ich 

terytorium lub jego części. 

 5a.  Petycje mogą być składane drogą 

pocztową lub za pośrednictwem portalu 

petycji udostępnionego na stronie 

internetowej Parlamentu, który pomaga 

składającemu petycję w zredagowaniu 

petycji w sposób zgodny z ust. 1 i 2. 

 5b. Jeżeli wpłynęło kilka petycji w 

podobnej sprawie, można je rozpatrywać 

wspólnie. 

6.  Petycje, które spełniają warunki 

przewidziane w ust. 2, są wpisywane do 

rejestru ogólnego w kolejności ich 

wpływania. Jeżeli nie spełniają 

powyższych warunków, umieszcza się je w 

aktach nie nadając im dalszego biegu. 

Uzasadnienie decyzji podaje się do 

6.  Petycje, które spełniają warunki 

przewidziane w ust. 2, są wpisywane do 

rejestru ogólnego w kolejności ich 

wpływania. Jeżeli nie spełniają 

powyższych warunków, umieszcza się je w 

aktach nie nadając im dalszego biegu. 

Uzasadnienie decyzji podaje się do 
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wiadomości składającemu petycję. wiadomości składającemu petycję. 

7.  Przewodniczący przekazuje petycje 

wpisane do rejestru ogólnego właściwej 

komisji, która orzeka o dopuszczalności 

lub niedopuszczalności petycji zgodnie z 

art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

7.  Przewodniczący przekazuje petycje 

wpisane do rejestru ogólnego właściwej 

komisji, która orzeka o dopuszczalności 

petycji zgodnie z art. 227 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Jeżeli właściwa komisja nie osiąga 

konsensusu w sprawie dopuszczalności 

petycji, petycja ogłaszana jest jako 

dopuszczalna na wniosek co najmniej 

jednej czwartej członków komisji. 

Jeżeli właściwa komisja nie osiąga 

konsensusu w sprawie dopuszczalności 

petycji, petycja ogłaszana jest jako 

dopuszczalna na wniosek co najmniej 

jednej czwartej członków komisji. 

8.  Petycje uznane przez komisję za 

niedopuszczalne umieszcza się w aktach 

pozostawiając bez dalszego biegu. Decyzja 

wraz z uzasadnieniem doręczana jest 

składającemu petycję. W miarę możliwości 

zaleca się składającemu petycję inne drogi 

odwoławcze. 

8.  Petycje uznane przez komisję za 

niedopuszczalne umieszcza się w aktach 

pozostawiając bez dalszego biegu. Decyzja 

wraz z uzasadnieniem doręczana jest 

składającemu petycję. W miarę możliwości 

zaleca się składającemu petycję inne drogi 

odwoławcze. 

9. Petycje wpisane do rejestru 

zasadniczo posiadają status dokumentów 

jawnych, zaś imię i nazwisko składającego 

petycję oraz treść petycji mogą zostać dla 

celów przejrzystości opublikowane przez 

Parlament. 

9. Petycje wpisane do rejestru 

posiadają status dokumentów jawnych, zaś 

imię i nazwisko składającego petycję, 

ewentualnych osób składających podpisy 

pod petycją i osób ją popierających oraz 

treść petycji mogą zostać dla celów 

przejrzystości opublikowane przez 

Parlament. Odpowiednio powiadamia się 

składającego petycję, osoby składające 

pod petycją podpisy i osoby ją popierające. 

10.  Bez względu na postanowienia 

zawarte w powyższym ust. 9 składający 

petycję może zwrócić się z wnioskiem o 

utajnienie jego nazwiska w celu ochrony 

swojej prywatności. W takim przypadku 

Parlament zobowiązany jest przychylić się 

do tego wniosku. 

10.  Niezależnie od ust. 9, składający 

petycję, osoba składająca podpis pod 

petycją lub ją popierająca może zwrócić 

się z wnioskiem o utajnienie swojego 

nazwiska w celu ochrony swojej 

prywatności. W takim przypadku 

Parlament zobowiązany jest przychylić się 

do tego wniosku. 

W przypadku gdy w związku ze skargą 

składającego petycję nie może zostać 

wszczęte postępowanie z powodu 

anonimowości, składający petycję 

konsultowany jest w sprawie kroków, które 

mają zostać podjęte w następstwie tej 

skargi. 

W przypadku gdy w związku ze skargą 

składającego petycję nie może zostać 

wszczęte postępowanie z powodu 

anonimowości, składający petycję 

konsultowany jest w sprawie kroków, które 

mają zostać podjęte w następstwie tej 

skargi. 
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 10a. W celu ochrony praw osób trzecich 

Parlament – z własnej inicjatywy lub na 

wniosek zainteresowanej osoby trzeciej – 

może nadać anonimowy charakter petycji 

lub innym danym zawartym w petycji, 

jeżeli uzna to za stosowne.  

11.  Składający petycję może zwrócić 

się z wnioskiem, by jego petycja została 

rozpatrzona w trybie poufnym; w takim 

przypadku Parlament podejmuje 

odpowiednie środki ostrożności 

gwarantujące, że treść petycji nie zostanie 

udostępniona do wiadomości publicznej. 

Składający petycję będzie informowany o 

szczegółowych warunkach zastosowania 

powyższego przepisu. 

 

12.  Jeżeli komisja uzna to za stosowne, 

może przedłożyć kwestię Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich. 

 

13.  Petycje kierowane do Parlamentu 

przez osoby fizyczne lub prawne, które nie 

są obywatelami Unii Europejskiej oraz 

które nie zamieszkują lub nie mają swojej 

statutowej siedziby na terenie państwa 

członkowskiego, są rejestrowane oraz 

przechowywane osobno. Co miesiąc 

Przewodniczący przekazuje zestawienie 

otrzymanych w poprzednim miesiącu 

petycji wraz z ich tematami komisji 

właściwej dla petycji. Komisja może 

zwrócić się o udostępnienie jej tych 

petycji, których rozpatrzenie uważa za 

stosowne. 

13.  Petycje kierowane do Parlamentu 

przez osoby fizyczne lub prawne, które nie 

są obywatelami Unii Europejskiej oraz 

które nie zamieszkują lub nie mają swojej 

statutowej siedziby na terenie państwa 

członkowskiego, są rejestrowane oraz 

przechowywane osobno. Co miesiąc 

Przewodniczący przekazuje zestawienie 

otrzymanych w poprzednim miesiącu 

petycji wraz z ich tematami komisji 

właściwej dla petycji. Komisja może 

zwrócić się o udostępnienie jej tych 

petycji, których rozpatrzenie uważa za 

stosowne. 

Or. en 
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Rozpatrywanie petycji Rozpatrywanie petycji 

1.  Petycje, które uznano za 

dopuszczalne, rozpatrywane są przez 

właściwą komisję w ramach jej 

zwyczajowej działalności w formie debaty 

na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w 

formie procedury pisemnej. Jeżeli petycja 

ma zostać poddana debacie lub składający 

petycję sam wyrazi takie życzenie, może 

on zostać zaproszony na posiedzenie 

komisji. Przewodniczący według swego 

uznania może udzielić prawa głosu 

składającemu petycję. 

1.  Petycje, które uznano za 

dopuszczalne, rozpatrywane są przez 

właściwą komisję w ramach jej 

zwyczajowej działalności w formie debaty 

na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w 

formie procedury pisemnej. Jeżeli petycja 

ma zostać poddana debacie lub składający 

petycję sam wyrazi takie życzenie, może 

on zostać zaproszony na posiedzenie 

komisji. Przewodniczący według swego 

uznania może udzielić prawa głosu 

składającemu petycję. 

2.  Komisja może, w związku z 

dopuszczalną petycją, postanowić o 

sporządzeniu sprawozdania z własnej 

inicjatywy zgodnie z art. 52 ust. 1 

Regulaminu lub o złożeniu Parlamentowi 

zwięzłego projektu rezolucji pod 

warunkiem braku sprzeciwu Konferencji 

Przewodniczących. Takie projekty 

rezolucji wpisywane są do projektu 

porządku dziennego sesji, która będzie 

miała miejsce najpóźniej osiem tygodni po 

ich przyjęciu w komisji. Projekty rezolucji 

poddawane są pod jedno głosowanie bez 

2. Komisja może, w związku petycją 

uznaną za dopuszczalną, postanowić o 

złożeniu Parlamentowi zwięzłego projektu 

rezolucji pod warunkiem uprzedniego 

powiadomienia Konferencji 

Przewodniczących Komisji i braku 

sprzeciwu z jej strony. Takie projekty 

rezolucji wpisywane są do projektu 

porządku dziennego sesji, która będzie 

miała miejsce najpóźniej osiem tygodni po 

ich przyjęciu w komisji. Projekty rezolucji 

poddawane są pod jedno głosowanie. 

Konferencja Przewodniczących może 
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debaty, chyba że Konferencja 

Przewodniczących postanowi w drodze 

wyjątku zastosować art. 151. 

zaproponować zastosowanie art. 151; w 

przeciwnym razie projekty przyjmuje się 

bez debaty. 

Zgodnie z art. 53 i załącznikiem VI 

komisja może zasięgnąć opinii innych 

komisji, właściwych do rozpatrywania 

spraw będących przedmiotem petycji 

 

3. Zwłaszcza jeśli sprawozdanie 

dotyczy stosowania lub wykładni prawa 

unijnego lub proponowanych zmian do 

istniejących przepisów, angażuje się 

komisję przedmiotowo właściwą zgodnie z 

art. 53 ust. 1 oraz art. 54 tiret pierwsze i 

drugie. Właściwa komisja przyjmuje bez 

głosowania propozycje komisji 

przedmiotowo właściwej dotyczące części 

projektu rezolucji, odnoszących się do 

stosowania lub wykładni prawa unijnego 

lub zmian do istniejących przepisów. Jeśli 

właściwa komisja nie przyjmie tych 

propozycji, komisja zaangażowana może 

zgłosić je bezpośrednio Parlamentowi. 

3. Jeżeli komisja zamierza sporządzić 

sprawozdanie z własnej inicjatywy w trybie 

art. 52 ust. 1 w sprawie uznanej za 

dopuszczalną petycji, która dotyczy w 

szczególności stosowania lub wykładni 

prawa unijnego lub proponowanych zmian 

do istniejących przepisów, angażuje się 

komisję przedmiotowo właściwą zgodnie z 

art. 53 i art. 54. Właściwa komisja 

przyjmuje bez głosowania propozycje 

komisji przedmiotowo właściwej 

dotyczące części projektu rezolucji, 

odnoszących się do stosowania lub 

wykładni prawa unijnego lub zmian do 

istniejących przepisów. Jeśli właściwa 

komisja nie przyjmie tych propozycji, 

komisja zaangażowana może zgłosić je 

bezpośrednio Parlamentowi. 

4. Tworzy się elektroniczny rejestr 

umożliwiający obywatelom przyłączenie 

się do składającego petycję poprzez 

złożenie podpisu elektronicznego pod 

uznaną za dopuszczalną oraz wpisaną do 

rejestru petycją lub wycofanie poparcia 

dla petycji. 

4.  Sygnatariusze mogą poprzeć 

petycję uznaną za dopuszczalną lub 

wycofać poparcie dla niej na portalu 
petycji, który udostępnia się na stronie 

internetowej Parlamentu. 

5. W ramach analizowania petycji, 

ustalania stanu faktycznego lub 

poszukiwania rozwiązań komisja może 

zorganizować misje informacyjne do 

państwa członkowskiego lub regionu, o 

którym jest mowa w petycji. 

 

Sprawozdania z wizyt sporządzane są 

przez ich uczestników. Są one 

przekazywane Przewodniczącemu po 

zatwierdzeniu przez komisję. 

 

Jedynym celem misji informacyjnych i 

sprawozdań z tych misji jest dostarczenie 

komisji informacji niezbędnych do 
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dalszego rozpatrywania petycji. Za 

sporządzanie takich sprawozdań 

odpowiedzialni są wyłącznie uczestnicy 

misji, którzy dążą do osiągnięcia 

konsensusu. W braku takiego konsensusu 

w sprawozdaniu przedstawia się rozbieżne 

wnioski dotyczące faktów i oceny. 

Sprawozdanie przedkładane jest komisji 

do zatwierdzenia w jednym głosowaniu, 

chyba że przewodniczący zezwoli, w 

uzasadnionych przypadkach, na składanie 

poprawek do poszczególnych części 

sprawozdania. Art. 56 nie ma 

zastosowania do sprawozdań ani 

bezpośrednio, ani odpowiednio. W 

przypadku niezatwierdzenia sprawozdania 

przez komisję sprawozdanie nie zostaje 

przekazane Przewodniczącemu 

Parlamentu. 

6.  Komisja może zwrócić się do 

Komisji o udzielenie jej pomocy, 

zwłaszcza poprzez przedstawienie 

szczegółowych informacji dotyczących 

stosowania lub poszanowania prawa Unii, 

a także poprzez przekazanie wszelkich 

informacji i dokumentów związanych z 

przedmiotem petycji. Przedstawiciele 

Komisji Europejskiej są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach komisji. 

6.  Komisja może zwrócić się do 

Komisji o udzielenie jej pomocy, 

zwłaszcza poprzez przedstawienie 

szczegółowych informacji dotyczących 

stosowania lub poszanowania prawa Unii, 

a także poprzez przekazanie wszelkich 

informacji i dokumentów związanych z 

przedmiotem petycji. Przedstawiciele 

Komisji Europejskiej są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach komisji. 

7.  Komisja Petycji może zwrócić się 

do przewodniczącego o przekazanie swojej 

opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub 

zainteresowanym organom państwa 

członkowskiego w celu podjęcia przez nich 

działań lub udzielenia odpowiedzi. 

7.  Komisja Petycji może zwrócić się 

do przewodniczącego o przekazanie swojej 

opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub 

zainteresowanym organom państwa 

członkowskiego w celu podjęcia przez nich 

działań lub udzielenia odpowiedzi. 

8.  Co sześć miesięcy komisja 

informuje Parlament o swoich pracach. 

8.  Komisja co roku składa 

Parlamentowi sprawozdanie w sprawie 

swoich prac oraz, w stosownych 

przypadkach, o środkach podjętych przez 

Radę lub Komisję w związku z petycjami 

przekazanymi im przez Parlament. 

W szczególności komisja informuje 

Parlament o środkach podjętych przez 

Radę lub Komisję w związku z petycjami 

przekazanymi im przez Parlament. 
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Składającemu petycję przekazywana jest 

informacja o decyzji podjętej przez 

komisję oraz uzasadnienie tej decyzji. 

 

Po zakończeniu rozpatrywania petycji 

uznanej za dopuszczalną procedura jest 

zamykana, a wiadomość o jej zamknięciu 

przekazywana jest składającemu petycję. 

Po zakończeniu rozpatrywania petycji 

uznanej za dopuszczalną procedurę 

zamyka się decyzją komisji. 

 9a. Składającego petycję powiadamia 

się o wszystkich odnośnych decyzjach 

podjętych przez komisję wraz z ich 

uzasadnieniem, w tym również o 

umieszczeniu jego petycji na liście pozycji 

B. 

 9b. Komisja może postanowić o 

wznowieniu postępowania w sprawie 

petycji, jeżeli przedstawione jej zostaną 

nowe istotne okoliczności dotyczące 

petycji, a składający petycję zwraca się z 

takim wnioskiem. 

 9c. Większością głosów swoich 

członków komisja przyjmuje wytyczne w 

zakresie rozpatrywania petycji zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

Or. en 

 

 

 


