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5.12.2018 A8-0404/4 

Poprawka  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Prace Komisji Petycji w 2017 r. 

(2018/2104(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że aktywny 

udział możliwy jest jedynie pod 

warunkiem istnienia demokratycznej i 

przejrzystej procedury, umożliwiającej 

Parlamentowi i Komisji Petycji uczynienie 

ich prac przyjaznymi dla użytkownika i 

znaczącymi; mając na uwadze, że wymaga 

to ciągłej poprawy interakcji z osobami 

składającymi petycję poprzez 

monitorowanie sytuacji i wykorzystanie 

m.in. wdrażania nowych rozwiązań 

technologicznych, a także z innymi 

zainteresowanymi obywatelami i osobami 

zamieszkałymi w UE, takimi jak osoby, 

które wyraziły poparcie dla petycji za 

pośrednictwem internetowego portalu 

petycji; 

J. mając na uwadze, że zwiększenie 

aktywnego udziału obywateli możliwe jest 

jedynie w ramach całkowicie 

demokratycznego sprawowania rządów na 

szczeblu UE, które pozwoli zapewnić 

pełną przejrzystość, skuteczną ochronę 

praw podstawowych, bezpośrednie 

zaangażowanie obywateli w procesy 

decyzyjne i uwzględnianie w strategii 

politycznej UE wniosków zgłaszanych 

przez obywateli; mając na uwadze, że 

całkowicie demokratyczny i przejrzysty 

sposób sprawowania rządów umożliwia 

również Parlamentowi i Komisji Petycji 

uczynienie ich prac bardziej przyjaznymi 

dla użytkownika i znaczącymi; mając na 

uwadze, że istnieje potrzeba ciągłej 

poprawy interakcji z osobami składającymi 

petycję, a także z innymi 

zainteresowanymi obywatelami i osobami 

zamieszkałymi w UE, takimi jak osoby, 

które wyraziły poparcie dla petycji za 

pośrednictwem internetowego portalu 

petycji, poprzez monitorowanie sytuacji i 

wykorzystanie m.in. wdrażania nowych 

rozwiązań technologicznych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Poprawka  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Prace Komisji Petycji w 2017 r. 

(2018/2104(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że Komisja 

Petycji uważa europejską inicjatywę 

obywatelską za ważne narzędzie 

demokracji bezpośredniej i uczestniczącej, 

które, jeśli będzie poważnie traktowane, 

powinno umożliwiać obywatelom aktywne 

angażowanie się w kształtowanie polityki 

europejskiej i ustawodawstwa 

europejskiego; 

U. mając na uwadze, że Komisja 

Petycji uważa europejską inicjatywę 

obywatelską za ważne narzędzie 

demokracji bezpośredniej i uczestniczącej; 

mając na uwadze, że aby umożliwiać 

obywatelom bardziej aktywne 

angażowanie się w kształtowanie polityki 

europejskiej i ustawodawstwa 

europejskiego dzięki europejskiej 

inicjatywie obywatelskiej, konieczna jest 

rewizja obowiązujących traktatów UE, 

która pozwoliłaby podejmować działania 

ustawodawcze w następstwie  

europejskich inicjatyw obywatelskich, 

które zakończyły się sukcesem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Poprawka  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Prace Komisji Petycji w 2017 r. 

(2018/2104(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że petycje to zarazem 

okazja i wyzwanie dla Parlamentu i innych 

instytucji unijnych, aby nawiązać 

bezpośredni dialog z obywatelami i 

osobami zamieszkałymi w UE, zwłaszcza 

jeżeli stosowanie prawa Unii ma na nich 

wpływ i poszukują oni skutecznego i 

wydajnego mechanizmu odwoławczego; 

2. podkreśla, że petycje to zarazem 

okazja i wyzwanie dla Parlamentu i innych 

instytucji unijnych, aby nawiązać 

bezpośredni dialog z obywatelami i 

osobami zamieszkałymi w UE, zwłaszcza 

jeżeli stosowanie prawa Unii ma na nich 

wpływ i poszukują oni skutecznego i 

wydajnego mechanizmu odwoławczego; 

uważa, że instytucje unijne i państwa 

członkowskie muszą – w zakresie swoich 

kompetencji – dołożyć wszelkich starań, 

aby szybko i skutecznie rozwiązywać 

problemy poruszane przez autorów 

petycji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Poprawka  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Prace Komisji Petycji w 2017 r. 

(2018/2104(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla znaczenie szerzenia 

wiedzy za pośrednictwem prowadzenia 

stałej debaty publicznej i udzielania 

szerszych informacji temat faktycznych 

kompetencji UE, jej funkcjonowania i 

potrzeby jej udoskonalenia w przyszłości 

dla dopilnowania, aby obywatele i osoby 

zamieszkałe w UE byli właściwie 

informowani o szczeblach podejmowania 

decyzji, dzięki czemu mogą uczestniczyć w 

dyskusjach dotyczących ewentualnych 

reform, oraz by zapobiegać zjawisku 

„obwiniania Brukseli” 

wykorzystywanemu przez niektóre 

nieodpowiedzialne państwa członkowskie; 

uważa, że szersza debata publiczna na 

temat UE, a także lepsze informowanie i 

edukacja oraz wnikliwe doniesienia w 

mediach zmniejszyłyby liczbę petycji 

niedopuszczalnych, gdyż obywatele i osoby 

zamieszkałe w UE byliby lepiej 

poinformowani o zakresie kompetencji 

UE; zauważa, że temat poruszony w 

petycji niedopuszczalnej może mieć 

znaczenie dla kształtowania polityki, nawet 

jeśli wykracza poza uprawnienia komisji; 

3. podkreśla znaczenie prowadzenia 

stałej debaty publicznej i udzielania 

szerszych informacji na temat kompetencji 

UE, jej funkcjonowania i jej przyszłości w 

celu zwiększenia świadomości dotyczącej 

pilnej potrzeby zapewnienia w pełni 

demokratycznych rządów sprawowanych 

na szczeblu UE, które zagwarantują 

całkowitą przejrzystość, skuteczną 

ochronę praw podstawowych, 

bezpośrednie zaangażowanie obywateli w 

procesy decyzyjne i uwzględnianie w 

strategii politycznej UE wniosków 

zgłaszanych przez obywateli; uważa, że 

obywatele i osoby zamieszkałe w UE 

muszą bezpośrednio i aktywnie 

uczestniczyć w dyskusjach i w procesach 

decyzyjnych dotyczących możliwych 

reform; uważa, że szersza debata publiczna 

na temat UE, a także skuteczniejsze 

informowanie i edukacja oraz rzetelne 

doniesienia w mediach podniosłyby 

świadomość obywateli w zakresie prawa 

do składania petycji do Parlamentu 

Europejskiego, co zwiększyłoby 

zrozumienie uprawnień UE i problemów, 

z jakimi się boryka; zauważa, że temat 

poruszony w petycji niedopuszczalnej 

może mieć znaczenie dla kształtowania 

polityki, nawet jeśli wykracza poza 

uprawnienia komisji; 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Poprawka  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Prace Komisji Petycji w 2017 r. 

(2018/2104(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. podkreśla, że europejska inicjatywa 

obywatelska powinna być jednocześnie 

przejrzysta i skuteczna, aby służyć za 

ważne narzędzie aktywnego obywatelstwa 
i udziału społeczeństwa; z żalem zauważa, 

że nie działo się tak w przeszłości i że 

poprzednie inicjatywy, które zdobyły 

wymaganą liczbę podpisów, nie przyniosły 

konkretnych wyników prawodawczych; 

przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji 

dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) nr 

211/2011 w sprawie europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej16 opublikowany 

13 września 2017 r.; podkreśla najnowszą 

przedłożoną inicjatywę obywatelską, która 

zdobyła wymaganą liczbę podpisów, 

zatytułowaną „Zakaz stosowania glifosatu i 

ochrona ludzi i środowiska przed 

toksycznymi pestycydami”; podkreśla 

wysłuchanie publiczne na temat tej 

inicjatywy, zorganizowane w Parlamencie 

20 listopada 2017 r.; oczekuje reakcji 

Komisji Europejskiej w następstwie tej 

inicjatywy i w odniesieniu do jej treści; 

potwierdza, że Komisja Petycji 

zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w 

organizowaniu wysłuchań publicznych 

dotyczących inicjatyw, które zdobyły 

wymaganą liczbę podpisów; zobowiązuje 

się do priorytetowego traktowania – na 

szczeblu instytucjonalnym – skuteczności 

26. podkreśla, że europejska inicjatywa 

obywatelska powinna być jednocześnie 

przejrzysta i skuteczna; zwraca uwagę na 

konieczność przeglądu obowiązujących 

traktatów UE, aby europejska inicjatywa 

obywatelska mogła stać się ważnym 

narzędziem pozwalającym wzmocnić 

aktywne obywatelstwo i udział 

społeczeństwa oraz podejmować działania 

ustawodawcze w następstwie europejskich 

inicjatyw obywatelskich zakończonych 

sukcesem; z żalem zauważa, że nie działo 

się tak w przeszłości i że poprzednie 

inicjatywy, które zdobyły wymaganą liczbę 

podpisów, nie przyniosły konkretnych 

wyników prawodawczych; przyjmuje do 

wiadomości wniosek Komisji dotyczący 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 211/2011 

w sprawie europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej16 opublikowany 13 września 

2017 r.; podkreśla najnowszą przedłożoną 

inicjatywę obywatelską, która zdobyła 

wymaganą liczbę podpisów, zatytułowaną 

„Zakaz stosowania glifosatu i ochrona 

ludzi i środowiska przed toksycznymi 

pestycydami”; podkreśla wysłuchanie 

publiczne na temat tej inicjatywy, 

zorganizowane w Parlamencie 20 listopada 

2017 r.; głęboko ubolewa, że Komisja nie 

zapewniła w pełni przejrzystego, 

bezstronnego i dokładnego gromadzenia, 
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tego procesu partycypacyjnego i do 

podjęcia następczych działań 

legislacyjnych; 

__________________________ 

16 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1. 

analizowania i publikowania dowodów 

naukowych wykorzystywanych w ramach 

procedury, która doprowadziła do 

odnowienia zatwierdzenia glifosatu ; 

potwierdza, że Komisja Petycji 

zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w 

organizowaniu wysłuchań publicznych 

dotyczących inicjatyw, które zdobyły 

wymaganą liczbę podpisów; zobowiązuje 

się do priorytetowego traktowania – na 

szczeblu instytucjonalnym – skuteczności 

tego procesu partycypacyjnego i do 

podjęcia następczych działań 

legislacyjnych; 

__________________________ 

16 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1. 

Or. en 

 

 


