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7.12.2016 A8-0366/8 

Poprawka  8 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 

września 2011 r. w sprawie 27. 

sprawozdania rocznego z kontroli 

stosowania prawa Unii Europejskiej (za 

rok 2009), a zwłaszcza jej ust. 1, 23 i 32; 

1 Dz.U. C 51E z 22.2.2013, s. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Poprawka  9 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że w roku 2015 r. 

petycje składane przez obywateli były 

rozpatrywane szybciej i skuteczniej, gdyż 

mniej czasu zajmowała korespondencja ze 

składającymi petycje; mając na uwadze, że 

sekretariat podjął godny uwagi wysiłek w 

celu doprowadzenia do takiej poprawy; 

Q. mając na uwadze, że zmniejszenie o 

połowę liczby petycji składanych przez 

obywateli w 2015 r. oznacza, że złożone 

petycje mogły były rozpatrywane szybciej i 

skuteczniej, gdyż korespondencja ze 

składającymi petycje zajmowała przez to 

mniej czasu; mając na uwadze, że 

sekretariat podjął również godny uwagi 

wysiłek w celu doprowadzenia do takiej 

poprawy; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Poprawka  10 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw V 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

V. mając na uwadze, że petycje obywateli 

dotyczyły też kwestii wymiaru 

sprawiedliwości i współpracy sądowej, a 

na podstawie jednej z petycji Komisja 

nawiązała rozmowy dwustronne z 

państwem członkowskim na temat 

obowiązujących w nim ograniczeń w 

zakresie zmiany nazwiska po zawarciu 

małżeństwa; 

V. mając na uwadze, że petycje obywateli 

dotyczyły też kwestii wymiaru 

sprawiedliwości i współpracy sądowej, 

która po ochronie środowiska była drugą 

najważniejszą kwestią pod względem 

liczby poświęconych jej petycji (172 

petycji lub 7,5 % ogólnej liczby petycji); 

mając na uwadze, że w jednym przypadku 

petycja skłoniła Komisję do nawiązania 

rozmów dwustronnych z państwem 

członkowskim na temat obowiązujących w 

nim ograniczeń w zakresie zmiany 

nazwiska po zawarciu małżeństwa; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Poprawka  11 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AG 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AG. mając na uwadze, że podstawową 

odpowiedzialnością sądów krajowych jest 

dopilnowanie właściwego wdrożenia 

prawodawstwa UE w państwach 

członkowskich; mając na uwadze w tym 

kontekście, że wystąpienie do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 

wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym jest przydatnym 

narzędziem dostępnym dla krajowych 

systemów sądownictwa; mając na uwadze, 

że w niektórych państwach członkowskich 

procedura ta jest wykorzystywana w 

niewielkim stopniu albo w ogóle nie jest 

stosowana; mając na uwadze, że petycje 

stanowią alternatywną i niezależną metodę 

dochodzenia i sprawdzania zgodności z 

prawodawstwem UE oraz mając również 

na uwadze, że te dwie alternatywne 

procedury nie powinny wzajemnie się 

wykluczać; 

AG. mając na uwadze, że podstawową 

odpowiedzialnością sądów krajowych jest 

dopilnowanie właściwego wdrożenia 

prawodawstwa UE w państwach 

członkowskich; mając na uwadze w tym 

kontekście, że wystąpienie do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 

wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym jest przydatnym 

narzędziem dostępnym dla krajowych 

systemów sądownictwa; mając na uwadze, 

że w niektórych państwach członkowskich 

procedura ta jest wykorzystywana w 

niewielkim stopniu albo w ogóle nie jest 

stosowana; mając na uwadze, że ta 

początkowa odpowiedzialność nie 

powinna w żadnym razie uniemożliwiać 

Komisji, jako strażniczce Traktatów, 

odgrywania bardziej aktywnej roli, jeżeli 

chodzi o zapewnianie zgodności z prawem 

UE,  mając na uwadze, że petycje 

stanowią alternatywną i niezależną metodę 

dochodzenia i sprawdzania zgodności z 

prawodawstwem UE oraz mając również 

na uwadze, że te dwie alternatywne 

procedury nie powinny wzajemnie się 

wykluczać; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Poprawka  12 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. nie zgadza się z coraz częściej 

stosowaną przez Komisję interpretacją 27. 

sprawozdania rocznego Parlamentu z 

kontroli stosowania prawa Unii 

Europejskiej (za rok 2009), zgodnie z 

którą byłaby ona uprawniona do 

zamknięcia dossier, w związku z którymi 

nie podjęto jeszcze formalnych działań 

związanych z postępowaniem w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego, lub do zawieszenia 

takiego już wszczętego postępowania w 

sprawach, które są przedmiotem 

postępowania przed sądem krajowym; 

ponownie określa pierwotnego ducha ww. 

sprawozdania, w którym wniesiono o to, 

by Komisja wzmogła działania w celu 

zapewnienia spójnego wdrażania 

przepisów UE, w ramach udzielonych jej 

uprawnień, korzystając z mechanizmu 

postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

niezależnie od postępowania sądowego 

wszczętego na poziomie krajowym; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Poprawka  13 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. za bardzo istotne uważa poprawienie 

współpracy z parlamentami krajowymi i 

ich właściwymi komisjami, a także z 

rządami państw członkowskich, zwłaszcza, 

aby pomóc zagwarantować rozpatrywanie 

petycji przez odpowiednie i właściwe 

organy; ponownie wzywa do nawiązania 

zorganizowanego dialogu z państwami 

członkowskimi w formie regularnych 

posiedzeń z odpowiednimi komisjami z 

parlamentów narodowych; z zadowoleniem 

zauważa, że delegacja z Komisji Petycji 

niemieckiego Bundestagu była obecna na 

posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 4 maja 

2015 r.; zachęca przedstawicieli państw 

członkowskich oraz organów lokalnych lub 

regionalnych do udziału w posiedzeniach 

Komisji Petycji; ponownie podkreśla 

znaczenie udziału przedstawicieli Rady i 

Komisji w posiedzeniach i wysłuchaniach 

Komisji Petycji; 

14. za bardzo istotne uważa poprawienie 

współpracy z parlamentami krajowymi i 

ich właściwymi komisjami, a także z 

rządami państw członkowskich, zwłaszcza, 

aby pomóc zagwarantować rozpatrywanie 

petycji przez odpowiednie i właściwe 

organy; ponownie wzywa do nawiązania 

zorganizowanego dialogu z państwami 

członkowskimi w formie regularnych 

posiedzeń z odpowiednimi komisjami z 

parlamentów narodowych; z zadowoleniem 

zauważa, że delegacja z Komisji Petycji 

niemieckiego Bundestagu była obecna na 

posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 4 maja 

2015 r.; ma nadzieję, że taki dialog może 

przyczynić się do lojalnej współpracy w 

zakresie dążenia do owocnych rozwiązań 

spraw powtarzających się w składanych 

petycjach, jak np. kwestia Jugendamt; 
zachęca przedstawicieli państw 

członkowskich oraz organów lokalnych lub 

regionalnych do udziału w posiedzeniach 

Komisji Petycji; ponownie podkreśla 

znaczenie udziału przedstawicieli Rady i 

Komisji w posiedzeniach i wysłuchaniach 

Komisji Petycji; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Poprawka  14 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. odnotowuje rygorystyczną i ścisłą 

interpretację Komisji dotyczącą art. 51 ust. 

1 Karty praw podstawowych, który 

stanowi między innymi, że Karta jest 

skierowana do państw członkowskich 

„wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 

prawo Unii”; stwierdza, że art. 51 ust. 2 

Karty stanowi, iż Karta „nie rozszerza 

zakresu zastosowania prawa Unii poza 

kompetencje Unii”; wzywa do szerszej 

interpretacji zakresu stosowania Karty oraz 

do ponownej oceny adekwatności tego 

artykułu w ramach przyszłych przeglądów 

Karty i Traktatów; podkreśla, że nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby państwa 

członkowskie angażowały się w pełne 

stosowanie postanowień Karty w swoich 

ustawodawstwach krajowych, aby 

zagwarantować ochronę praw 

podstawowych swoich obywateli 

wykraczającą poza wdrażanie prawa UE, i 

przypomina, że są one związane również 

innymi zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 

18. odnotowuje rygorystyczną i ścisłą 

interpretację Komisji dotyczącą art. 51 ust. 

1 Karty praw podstawowych, który 

stanowi między innymi, że Karta jest 

skierowana do państw członkowskich 

„wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 

prawo Unii”; stwierdza, że art. 51 ust. 2 

Karty stanowi, iż Karta „nie rozszerza 

zakresu zastosowania prawa Unii poza 

kompetencje Unii”; przypomina, że 

oczekiwania obywateli UE często 

wykraczają poza to, co zostało 

przewidziane w Karcie, oraz zwraca się do 

Komisji o rozważenie przyjęcia nowego 

podejścia, które w większym stopniu 

spełniałoby te oczekiwania; wzywa do 

szerszej interpretacji zakresu stosowania 

Karty oraz do ponownej oceny 

adekwatności tego artykułu w ramach 

przyszłych przeglądów Karty i Traktatów; 

podkreśla, że nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby państwa członkowskie angażowały się 

w pełne stosowanie postanowień Karty w 

swoich ustawodawstwach krajowych, aby 

zagwarantować ochronę praw 

podstawowych swoich obywateli 

wykraczającą poza wdrażanie prawa UE, i 

przypomina, że są one związane również 

innymi zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Poprawka  15 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24a. wyraża ubolewanie z powodu bardzo 

restrykcyjnego podejścia Komisji w 

odpowiedziach na petycje dotyczące 

różnych aspektów dobrostanu zwierząt, 

jeżeli chodzi o interpretację 

odpowiedzialności na podstawie art. 13 

TFUE; wzywa Komisję do ponownego 

rozważenia jej obecnego podejścia oraz do 

lepszego wykorzystania tej podstawy 

prawnej, tak aby mieć udział w 

zapewnieniu lepszej ochrony praw 

zwierząt w całej UE; 

Or. en 

 

 


