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WYTYCZNE: Propozycje PPE-PSE

PROJEKT KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK DLA KOMISJI PETYCJI

1 Rejestrowanie petycji:

Petycje kierowane do Parlamentu rejestrowane są w bazie GEDA przez dział odpowiedzialny 
za obsługę korespondencji urzędowej. Następnie przekazywane są do DG ds. Urzędu 
Przewodniczącego, do działu działalności poselskiej, który potwierdza ich odbiór, nadaje 
petycji numer oraz odnotowuje nazwisko składającego petycję i numer petycji celem ich 
opublikowania w protokole pierwszej sesji plenarnej przypadającej po wprowadzeniu do 
rejestru. Sama petycja w swojej oryginalnej wersji jest równocześnie wprowadzana do 
elektronicznej bazy petycji (ePetition).

Zanim petycji zostanie nadany numer celem jej opublikowania w protokole sesji, dział 
działalności poselskiej, wraz z Komisją Petycji, sprawdza, czy wniosek spełnia formalne 
kryteria umożliwiające zarejestrowanie go jako petycji.

2 Postępowanie związane z petycjami:

Z działu działalności poselskiej w Luksemburgu petycje przesyłane są w grupach po 20-25 do
sekretariatu Komisji Petycji. Po otrzymaniu petycji oraz dołączonej dokumentacji sekretariat 
Komisji Petycji rozdziela je administratorom pracującym w sekretariacie z zadaniem ich 
streszczenia i sformułowania zaleceń. Wyznaczany jest określony termin, po którym 
streszczenia są ponownie łączone w jedną grupę i przesyłane do przetłumaczenia na 
wszystkie języki, które są używane podczas pracy w komisji. Po otrzymaniu 
przetłumaczonych wersji streszczeń i zaleceń następuje weryfikacja ich zgodności, 
ewentualna korekta oraz, w razie potrzeby, zwrot celem poprawnego przetłumaczenia, po 
czym są one przesyłane do Służby Dystrybucyjnej, która podaje je do wiadomości wszystkim 
członkom Komisji Petycji (uwaga: procedura ta dotyczy wszystkich petycji, zarówno 
przesłanych elektronicznie jak i drogą pocztową).

3 Dokumenty zawierające streszczenia:

Co kilka tygodni członkowie Komisji Petycji otrzymują dokument zawierający streszczenia 
i zalecenia we wszystkich językach, które są używane w komisji (można oczywiście 
zweryfikować jego zgodność z oryginałem zamieszczonym w bazie ePetition). 

Dokument ten zawiera wnioski przedłożone przez przewodniczącego komisji.

Możliwe są następujące rozwiązania dotyczące petycji:

- ogłoszenie niedopuszczalności zgodnie z art. 21 i art. 194 Traktatu;

- ogłoszenie dopuszczalności i zamknięcie na podstawie wcześniejszych wniosków komisji 
w podobnej sprawie;
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- ogłoszenie dopuszczalności i skierowanie do sieci SOLVIT celem natychmiastowych 
działań w tych sprawach, które dotyczą indywidualnych problemów transgranicznych,
spowodowanych przez niewłaściwe zastosowanie przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego przez krajowe władze publiczne.
Petycje skierowanie do SOLVIT nadal pozostają petycjami i są przesyłane z powrotem do 
Komisji Petycji celem ewentualnych dalszych działań, jeśli problem nie zostanie rozwiązany 
w ciągu trzech miesięcy;

- ogłoszenie dopuszczalności i przesłanie do Komisji Europejskiej celem rozpatrzenia.

Dokument zawierający streszczenia i zalecenia zostaje dołączony do porządku obrad 
następnego posiedzenia Komisji Petycji. Zawiera on numer petycji, imię i nazwisko 
składającego petycję, krótki opis treści petycji oraz propozycję Prezydium i koordynatorów.

Jedynie streszczenia tych petycji, których dopuszczalność ogłoszono i które zostaną przesłane 
do Komisji celem rozpatrzenia, są po posiedzeniu Komisji Petycji przesyłane do tłumaczenia 
na wszystkie języki urzędowe Wspólnoty.

Wyznaczony jest 15-dniowy termin na zgłaszanie uwag i wniosków przez pełnoprawnych 
członków komisji przewodniczącemu Komisji Petycji. Wnioski członków petycji dotyczące 
dopuszczalności petycji są dyskutowane niezwłocznie na następnym posiedzeniu komisji. 
W przypadku, gdy nie zgłoszono żadnych uwag co do zaleceń, uznawane są one za przyjęte 
i przewodniczący podpisuje pisma, w których składający petycje informowani są, jaki dalszy 
bieg Komisja Petycji zamierza nadać złożonym petycjom. Streszczenia i zalecenia 
wprowadzane są do bazy ePetition. Administratorzy mogą także wprowadzić wszelkie inne 
niezbędne dodatkowe dane.

4 Dopuszczalność:

Za dopuszczalne uznawane są petycje zgodne z postanowieniami traktatu (art. 21 i 194) oraz 
Regulaminem Parlamentu Europejskiego, w szczególności z jego art. 191 ust. 1. Petycje, 
które nie spełniają tych kryteriów, uznawane są za niedopuszczalne. W takim przypadku 
składającemu petycję można zalecić skorzystanie z innych dostępnych metod dochodzenia 
roszczeń lub odwołania.

5 Badanie i dalsze działania:

W przypadku uznania petycji za dopuszczalną, możliwe jest przystąpienie do bardziej 
szczegółowego badania jej treści. W wielu przypadkach odbywa się to poprzez przesłanie 
petycji do Komisji Europejskiej, celem wstępnego zbadania, a w szczególności ustalenia 
statusu prawnego petycji w świetle właściwych dyrektyw i rozporządzeń UE (petycje 
otrzymane w językach innych niż angielski, francuski lub niemiecki muszą najpierw zostać 
przetłumaczone na angielski, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym). Sekretariat 
Generalny Komisji Europejskiej przekazuje wniosek i samą petycje właściwym służbom, 
które udzielają odpowiedzi. Następnie Sekretariat Generalny koordynuje procedurę przesłania 
odpowiedzi do sekretariatu Komisji Petycji. Dokument zawierający uwagi Komisji 
Europejskiej na temat petycji, który regularnie wpływa do sekretariatu Komisji Petycji, jest 
przekazywany prezydium komisji i koordynatorom.
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Petycje przesłane z powrotem przez Komisję Europejską są umieszczane w porządku 
dziennym Komisji Petycji w ciągu trzech miesięcy po otrzymaniu odpowiedzi Komisji.

Sekretariat Komisji Petycji może także, w określonych przypadkach, przeprowadzić własne 
badanie, o ile dysponuje odpowiednią wiedzą i kompetencjami.

Przewodniczący Komisji Petycji może przekazać petycję innym komisjom Parlamentu 
Europejskiego do wiadomości lub w celu uzyskania ich opinii zgodnie z wytycznymi 
Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie traktowania petycji.

Odpowiedzi na petycje dotyczące kwestii, które ostatnio były przedmiotem debaty lub 
głosowań w Parlamencie Europejskim, udzielane są poprzez przesłanie składającemu petycję 
właściwej rezolucji lub tekstu legislacyjnego.

6 Przygotowanie porządku dziennego posiedzeń:

Po otrzymaniu odpowiedzi Komisji Europejskiej przygotowywany jest oraz tłumaczony 
wspólny model dokumentu, sekretariat natomiast ocenia, czy poszczególne sprawy mają 
zostać wprowadzone do porządku dziennego Komisji Petycji jako punkty „AA”, „A” czy też 
„B”. 
- Jedynie punkty „AA” są w całości omawiane na posiedzeniu komisji. Punkty „AA”
oznaczają petycje, które wymagają dalszych działań parlamentarnych, takich jak wizyta 
rozpoznawcza, sprawozdanie na mocy art. 192 Regulaminu, przesłuchanie lub postępowanie 
sądowe przed sądem krajowym lub Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W przypadku 
petycji „AA” z reguły powinni być zapraszani składający petycję oraz zainteresowane 
władze.

- Punkty „A” oznaczają petycje, które pozostają otwarte w ramach procedury pisemnej i są 
wprowadzane do porządku dziennego Komisji Petycji bez debaty.

- Punkty „B” oznaczają petycje, które podlegają zamknięciu w ramach procedury pisemnej 
bez debaty.

Projekt porządku dziennego przedkładany jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia 
przewodniczącemu, po czym jest tłumaczony i udostępniany posłom. Następnie sekretariat 
przygotowuje porządek dzienny posiedzenia koordynatorów opatrzony odpowiednimi 
przypisami i przekazuje go bezpośrednio Prezydium i koordynatorom. Porządek dzienny 
opatrzony odpowiednimi przypisami zawiera wszystkie odnośne dokumenty i jest rozsyłany 
na trzy dni przed posiedzeniem.

7 Posiedzenia Komisji Petycji:

Komisja Petycji ostatecznie zatwierdza projekt porządku dziennego przedłożony przez 
przewodniczącego oraz poddaje debacie i omawia wszystkie punkty „AA”, na podstawie 
komunikatów dla posłów oraz pozostałych dokumentów udostępnionych na posiedzeniu. 
Z reguły właściwy urzędnik Komisji Europejskiej rozpoczyna debatę wydając ustne 
oświadczenie w imieniu Komisji. W wyjątkowych okolicznościach o wydanie oświadczenia 
ewentualnie proszony jest właściwy komisarz. Z reguły składającym petycje lub ich 
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przedstawicielom można umożliwić zabranie głosu, przekazanie dodatkowych informacji oraz 
udzielenie odpowiedzi na pytania. Do udziału w posiedzeniu Komisji Petycji są także 
zapraszane, z prawem do złożenia oświadczenia, inne zainteresowane strony, 
np. przedstawiciele państw członkowskich.

Po rozpatrzeniu każdej petycji Komisja Petycji może postanowić o nadaniu petycji dalszego 
biegu; petycja pozostaje wówczas otwarta.

Komisja Petycji może także uznać, że dana sprawa została już dostatecznie omówiona 
i postanowić o jej zamknięciu.

W obu przypadkach przewodniczący Komisji Petycji informuje składającego petycję
o podjętych decyzjach.

8 Rezultaty posiedzeń:

Po każdym posiedzeniu sekretariat spotyka się w celu uzgodnienia dalszych procedur 
administracyjnych podejmowanych w odniesieniu do poszczególnych punktów oraz zadań 
wyznaczonych każdemu z pracowników.
Streszczenie posiedzenia Komisji Petycji, z uwzględnieniem decyzji podjętych na 
posiedzeniu koordynatorów, jest przesyłane członkom komisji w ciągu 5 dni po jej 
posiedzeniu.
Do Komisji Europejskiej przesyłana jest notatka potwierdzająca decyzje Komisji Petycji 
w sprawie poszczególnych petycji. Po odbytym posiedzeniu pracownicy sekretariatu 
wprowadzają decyzje Komisji Petycji do bazy ePetition. Następnie przygotowywane są pisma 
do podpisu przez przewodniczącego.

9 Ponowne otwarcie petycji:

Jeżeli po wydaniu decyzji o zamknięciu petycji składający petycję przedstawi inne, istotne 
fakty, które w opinii sekretariatu nie zostały w pełni uwzględnione, możliwe jest złożenie 
przez członka lub zastępcę członka Komisji Petycji wniosku o ponowne otwarcie petycji. 
Przewodniczący porusza te sprawy na początku posiedzenia Komisji Petycji.

10 Zakończenie postępowania w sprawie petycji oczekujących na rozstrzygnięcie

Na zalecenie sekretariatu Komisja Petycji może zdecydować o zamknięciu petycji, które 
zostały otwarte a następnie ich rozpatrzenie zawieszono w oczekiwaniu na dostarczenie 
dodatkowych informacji przez ponad rok, i w przypadku których składający petycję nie 
podjął żadnych dalszych kroków, nie przeprowadzając dalszej debaty w tej sprawie. Także te 
sprawy poruszane są przez przewodniczącego na początku posiedzenia Komisji Petycji.
Pod koniec kadencji Parlamentu przewodniczący Parlamentu jest informowany o petycjach 
złożonych w poprzednich kadencjach i oczekujących na rozstrzygnięcie.

11 Załączniki do kodeksu postępowania Komisji Petycji

Szereg konkretnych kwestii wymaga wyjaśnienia w formie załączników do Kodeksu 
Postępowania Komisji Petycji, które mają zostać przyjęte przez Komisję Petycji. Załączniki 
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do kodeksu postępowania stanowią modus operandi oraz mają charakter komplementarny 
w stosunku do Regulaminu Parlamentu, w żadnym stopniu nie zastępując jego postanowień.

Załącznik 1

Kwestia dopuszczalności:

A. Decyzja w sprawie dopuszczalności podejmowana jest zgodnie z kryteriami zawartymi 
w art. 191 ust. 1 Regulaminu, na zasadzie kompromisu i na podstawie zaleceń 
zamieszczonych w dokumencie zawierającym streszczenia, przygotowanym przez sekretariat 
oraz udostępnionym wszystkim członkom Komisji Petycji.

B. W przypadku gdy jeden z członków nie zgadza się z zaleceniem, zasięga się opinii 
przewodniczącego, lub w przypadku jego/jej nieobecności wiceprzewodniczącego, który 
podejmuje decyzję w terminie jednego tygodnia, informując danego członka o decyzji i jej 
motywach.

C. Jeżeli z zaleceniem nie zgadza się grupa polityczna, sprawa kierowana jest do 
koordynatorów, którzy muszą, na podstawie szerokiego porozumienia, przedstawić 
propozycję dalszego postępowania1 .

D. Jeżeli żadna decyzja nie została przedstawiona i koordynatorzy nie podjęli decyzji 
w terminie dwóch miesięcy, decyzję podejmuje przewodniczący, uwzględniając stanowiska 
koordynatorów i składającego petycję oraz informując Komisję Petycji o motywach decyzji.

Załącznik 2

Wyjazdy rozpoznawcze

Komisja Petycji ma możliwość organizacji wyjazdów rozpoznawczych do państw 
członkowskich lub regionów w celu zbadania twierdzeń zawartych w dopuszczalnych 
petycjach oraz spotkania z zainteresowanymi stronami (zob. art. 192 ust. 3). Ogólne zasady 
regulujące organizację takich wyjazdów i mające zastosowanie do wszystkich komisji 
parlamentarnych zawarte są w decyzji Prezydium z dnia 11 października 2006 r. zmieniającej 
decyzję z dnia 2 października 2000 r.

Po podjęciu przez Komisję Petycji decyzji o organizacji takiego wyjazdu, sekretariat, po 
dyskusji na posiedzeniu koordynatorów, ustala racjonalny, szczegółowy program 
i harmonogram, a także cele i priorytety wizyty celem zwiększenia jej skuteczności. 
Do udziału w takich wyjazdach wyznaczanych jest zwyczajowo nie mniej niż pięciu posłów, 
reprezentujących przynajmniej trzy grupy polityczne w celu zapewnienia szerokiej 
reprezentacji politycznej i ograniczenia do minimum trudności logistycznych. 

                                               
1 Propozycja może dotyczyć np. zawieszenia decyzji w sprawie dopuszczalności do czasu bardziej 
szczegółowego zbadania przez sekretariat okoliczności faktycznych danej sprawy oraz złożenia odpowiedniego 
sprawozdania koordynatorom. Możliwe jest również rozpatrzenie innych opcji, o ile osiągnięto szerokie 
porozumienie co do trybu dalszego postępowania. Należy uwzględnić konsekwencje, jakie dla składającego 
petycję będzie miała dalsza zwłoka z rozpatrzeniem petycji.
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Posłowie z danego państwa członkowskiego mogą towarzyszyć delegacjom w ramach 
wypełniania obowiązków poselskich. W praktyce oznacza to, że tacy posłowie mogą nie być 
dopuszczani do udziału w niektórych oficjalnych posiedzeniach delegacji (przy czym decyzja 
może tu należeć do strony przyjmującej) oraz nie biorą oni udziału w opracowywaniu 
sprawozdania z wyjazdu.

Jeżeli w wyjeździe uczestniczy członek prezydium Komisji Petycji, jest on uznawany za 
kierownika delegacji, na potrzeby związane z protokołem i kwestiami praktycznymi. 
W innych przypadkach delegacji przewodniczy poseł wyznaczony przez koordynatorów. 

Po zakończeniu wyjazdu przygotowywany jest wstępny projekt sprawozdania zawierający
zalecenia, które członkowie delegacji przedkładają Komisji Petycji. 

1. Wstępny projekt sprawozdania zawiera wszystkie różnorodne i odmienne opinie.

2. W projektach sprawozdań z misji rozpoznawczych należy dążyć do odzwierciedlenia 
faktów stwierdzonych przez delegację oficjalną i w wyważony sposób uwzględnić różne 
opinie oparte na faktach.

Komisja Petycji powinna zatwierdzić sprawozdanie w celu określenia własnego stanowiska 
w sprawie badanych kwestii. Zatwierdzone sprawozdanie przekazywane jest 
przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, składającemu petycję oraz władzom 
zainteresowanego państwa członkowskiego.

Oświadczenia dla prasy mogą być składane dopiero po zakończeniu postępowania w komisji.

1. Posłowie uczestniczący w misji rozpoznawczej składają publiczne deklaracje dopiero po 
zatwierdzeniu sprawozdania przez prezydium; chodzi tutaj o uniknięcie kompromitujących 
uwag lub uwag stronniczych pod względem politycznym.

2. Członkowie oficjalnej delegacji powinni przez cały czas wyraźnie podkreślać, że chodzi im 
o stwierdzenie faktów. Wszelkie wypowiedzi lub uwagi powinny ograniczać się do 
ustalonych faktów i nie powinny zawierać stronniczych komentarzy.

Komisja Petycji może także zastrzec sobie prawo do organizacji delegacji niestanowiących 
wyjazdów rozpoznawczych opisanych powyżej, przy spełnieniu warunków ustanowionych 
w decyzji Prezydium z dnia 11 października 2006 r. W każdym przypadku w jednym roku 
kalendarzowym w wyjazdach może uczestniczyć maksymalnie dwudziestu pięciu posłów.

Załącznik 3

Prywatność i poufność

Posiedzenia Komisji mają charakter jawny i w związku z tym składający petycję oraz 
zainteresowane strony, w tym przedstawiciele mediów, mogą w nich uczestniczyć, na 
zasadach określonych w przepisach dotyczących wstępu do budynków Parlamentu 
Europejskiego. Wszystkie dokumenty udostępnione na posiedzeniach Komisji Petycji 
uznawane są za dokumenty jawne, z wyjątkiem przypadków, w których złożono wniosek 
o zachowanie prywatności i poufności.
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Składający petycje mają prawo do ochrony prywatności, co dotyczy także niepodawania, na 
ich wniosek, danych osobowych. W przypadku otrzymania wniosku o niepodawanie nazwiska 
ze względu na ochronę prywatności sekretariat zapewnia uwzględnienie tego wniosku.

Dostęp do dokumentów zawierających petycje uznawane za poufne jest zastrzeżony wyłącznie 
dla określonych osób i nie mogą one być zamieszczane w programie posiedzenia ani na 
stronie internetowej Komisji Petycji. (Patrz załącznik VII A do Regulaminu Parlamentu.)

Na wniosek składającego petycję lub na podstawie decyzji przewodniczącego określony punkt 
może zostać omówiony przy drzwiach zamkniętych.

* Wydział Prawny zostanie poproszony o przekazanie tekstu przejrzystego oświadczenia 
prawnego precyzującego zasady i obowiązki Parlamentu w odniesieniu do prywatności 
składających petycję i poufności ich dokumentów, które powinno zostać opublikowane na 
stronie internetowej Komisji Petycji, a w razie potrzeby również przytoczone 
w korespondencji. Oświadczenie to stanowić będzie nieodłączny element wytycznych 
Komisji Petycji.

Załącznik 4

Baza danych

Członkowie Komisji Petycji, ich asystenci oraz pracownicy grup politycznych mają dostęp do 
bazy ePetitions, stworzonej jako narzędzie administracyjne sekretariatu mające służyć 
nadaniu bardziej przejrzystego charakteru działaniom Komisji Petycji oraz zapewnieniu 
odpowiedniej archiwizacji materiałów. Narzędzie to ma docelowo zostać przekształcone 
w kompleksową bazę danych, jednakże dostęp do niej mają wyłącznie osoby związane 
z Komisją Petycji. Baza ta nie jest dostępna w Internecie. Poufne petycje nie są zamieszczane 
w ePetition; posłowie mogą się z nimi zapoznać po złożeniu odpowiedniego wniosku 
w sekretariacie.
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