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WYTYCZNE DLA KOMISJI PETYCJI

PROCEDURY WEWNĘTRZNE I ZALECENIA1.

Procedura

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).

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. 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 w swoim własnym języku (można oczywiście zweryfikować jego zgodność 
z oryginałem zamieszczonym w bazie ePetition). Wyznaczony jest termin na zgłaszanie uwag 
przewodniczącemu Komisji Petycji. 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.

                                               
1 Dotyczące samego procesu rozpatrywania petycji a nie postępowania ze sprawozdaniami i opiniami 
Parlamentu.
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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, 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.

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. Jeżeli wniosek dotyczy 
przedstawienia opinii, może ona zostać, zgodnie z wyborem odpowiedzialnej komisji,
przedstawiona w formie pisma do Komisji Petycji lub też pisemnego dokumentu, 
w zależności od treści odpowiedzi. Petycje przekazane do wiadomości zasadniczo nie 
wymagają odpowiedzi, ponieważ służyć mają jedynie zwróceniu uwagi danej komisji na 
konkretną sytuację lub wydarzenie, które zdaniem składającego petycję lub Komisji Petycji są 
godne uwagi oraz mogą stanowić pomoc, np. przy opracowywaniu nowych przepisów.

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 „A” czy też „B”. 
Sekretariat może również stwierdzić, że odpowiedź nie jest rozstrzygająca lub też wyłącznie 
prowizoryczna i dana sprawa nie jest wprowadzana do porządku dziennego. W przypadku 
ewidentnego wystąpienia innych, istotnych powodów, aktualność lub istotność danej sprawy 
może wymagać, by posłowie zapoznali się z nią, nawet jeśli brakuje w niej jasnych 
rozstrzygnięć.
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Następnie sekretariat przygotowuje projekt porządku dziennego, z uwzględnieniem znaczenia 
poszczególnych kwestii i konieczności przyznania im odpowiedniego priorytetu, dostępności 
posłów i urzędników Komisji Europejskiej oraz ewentualnej obecności składających petycję 
lub innych zainteresowanych stron. Petycje dotyczące podobnych dziedzin działalności lub 
tematów mogą zostać połączone w jedną grupę, ułatwiając posłom porównanie podobnych 
sytuacji mogących występować w różnych państwach członkowskich lub w danym państwie 
lub regionie.

Projekt porządku dziennego przedkładany jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia 
przewodniczącemu, po czym jest tłumaczony i udostępniany posłom. Projekt omawiany jest 
podczas wspólnego posiedzenia przygotowawczego sekretariatu i odpowiedzialnych 
urzędników grup politycznych podczas sesji w Strasburgu przed każdym posiedzeniem 
Komisji Petycji. Dossier dotyczące wszystkich punktów wprowadzane jest do bazy ePetition.

Omawiane są wtedy także projekty porządku dziennego posiedzenia koordynatorów. 
Następnie sekretariat przygotowuje porządek dzienny posiedzenia koordynatorów opatrzony 
odpowiednimi przypisami i przekazuje go bezpośrednio Prezydium i koordynatorom.

7 Posiedzenia Komisji Petycji:

Komisja Petycji ostatecznie zatwierdza projekt porządku dziennego przedłożony przez 
przewodniczącego oraz poddaje debacie i omawia wszystkie punkty „A”, na podstawie 
komunikatów dla posłów oraz pozostałych dokumentów udostępnionych na posiedzeniu. 
Właściwy urzędnik Komisji Europejskiej wydaje ustne oświadczenie w imieniu Komisji. 
W wyjątkowych okolicznościach o wydanie oświadczenia ewentualnie proszony jest 
właściwy komisarz. Jeżeli składający petycję zwrócił się o dopuszczenie do udziału 
w posiedzeniu lub też został zaproszony przez przewodniczącego, umożliwia się mu zabranie 
głosu, przekazanie dodatkowych informacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania. Do 
udziału w posiedzeniu Komisji Petycji mogą zostać także zaproszone, 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. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, w celu zbadania petycji, które są otwarte, Komisja Petycji organizuje wyjazdy 
rozpoznawcze (za zgodą władz Parlamentu oraz stosowanie do jego Regulaminu) albo też 
mogą one podlegać dalszemu badaniu przez Komisję Europejską lub sekretariat. 
W odpowiednich przypadkach można wystąpić o udzielenie informacji do zainteresowanych 
władz krajowych lub lokalnych albo innych zainteresowanych organów, takich jak rzecznik 
praw obywatelskich. Komisja Petycji może również zdecydować o opracowaniu na sesję 
plenarną sprawozdania dotyczącego dopuszczalnych petycji uznanych za szczególnie istotne, 
lub złożyć w Radzie lub Komisji pytanie ustne, w miarę możliwości wraz z przedłożeniem 
projektu odpowiedniej rezolucji kończącej debatę.
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Komisja Petycji może także uznać, że dana sprawa została już dostatecznie omówiona 
i postanowić o jej zamknięciu. Punkty „B” podlegają zamknięciu w ramach procedury 
pisemnej, chyba że jeden z posłów złoży sprzeciw, co skutkuje wprowadzeniem go jako 
punktu „A” do porządku dziennego kolejnego posiedzenia. Petycje, którym nie nadaje się 
dalszego biegu, opatrywane są odpowiednim komentarzem na podstawie uzasadnienia 
przedstawionego przez Komisję.

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.
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 
wniosku o ponownym otwarciu 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.

11 Upływ kadencji a sprawy niedokończone

Pod koniec każdej kadencji Parlamentu sekretariat Komisji Petycji ocenia status wszystkich 
otwartych petycji pozostałych do rozpatrzenia. Sekretariat ustala, które petycje nie mogą być 
dłużej rozpatrywane, w celu zamknięcia ich. W Parlamencie kolejnej kadencji nowo 
powołana Komisja Petycji rozpatruje zalecenia sekretariatu i podejmuje decyzję. 
W przypadku braku zastosowania powyższej procedury wszystkie petycje pozostają otwarte
a ich ocena jest kontynuowana w sposób nieprzerwany.
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Projekt wytycznych:

Szereg konkretnych kwestii wymaga wyjaśnienia w formie wytycznych, które powinny zostać 
przyjęte przez Komisję Petycji na bazie możliwie najszerszego kompromisu. Przyjęcie tych 
wytycznych pozwoli zapewnić większą przejrzystość i jasność w procedurze rozpatrywania 
petycji oraz prawdopodobnie przyczyni się do ograniczenia nieporozumień. Wytyczne 
stanowią modus operandi oraz mają charakter komplementarny w stosunku do Regulaminu 
Parlamentu, w żadnym stopniu nie zastępując jego postanowień.

Kwestia dopuszczalności:

Jeszcze niedawno kwestia dopuszczalności nie była przedmiotem debaty. W przypadku gdy 
zachodziły wątpliwości co do wykładni art. 191 ust. 1 Regulaminu, a zalecenia zamieszczone 
w dokumencie zawierającym streszczenia były kwestionowane przez jednego z członków 
Komisji Petycji, decyzję podejmował przewodniczący, w razie potrzeby rozstrzygając 
wątpliwości na korzyść składającego petycję. 

Jak się wydaje obecnie zachodzi konieczność wprowadzenia czysto wewnętrznej procedury 
rozstrzygającej sposób postępowania w przypadku braku porozumienia wśród członków 
Komisji Petycji. Należy tutaj dodać, że Komisja Petycji nigdy nie rozstrzygała kwestii 
dopuszczalności w głosowaniu, ponieważ uznawano, że zaszkodziłoby to obiektywnemu 
podejmowaniu decyzji, potencjalnie podważając skuteczność zapisanego w traktacie prawa 
do petycji.

Dlatego proponuje się następującą procedurę:

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, 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 postępowania2 .
                                               
2 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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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.

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 ustala 
jego scenariusz oraz zestaw propozycji w tym zakresie, koordynatorzy omawiają szczegółowe 
aspekty wyjazdu oraz ustalany jest skład i terminy delegacji. Do udziału w takich wyjazdach 
wyznaczanych jest zwyczajowo nie więcej niż trzech posłów, z jednej strony w celu 
zapewnienia szerokiej reprezentacji politycznej, z drugiej zaś strony ograniczenia do 
minimum trudności logistycznych. 

Dotychczas Komisja Petycji przyjmowała zawsze stanowisko, że w skład takich delegacji nie 
mogą wchodzić posłowie z danego państwa członkowskiego. Mogli oni jednakże 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 delegacja powinna uzgodnić, kto pełnił będzie funkcję kierownika. 

Treść oświadczeń prasowych uzgadniana jest przez wszystkich członków delegacji pod 
zwierzchnictwem kierownika delegacji, który przewodniczy konferencjom prasowym. 

Po zakończeniu wyjazdu przygotowywane jest sprawozdanie zawierające zalecenia, które 
członkowskie delegacji przedkładają Komisji Petycji. Komisja Petycji powinna zatwierdzić 
sprawozdanie w celu określenia własnego stanowiska w sprawie badanych kwestii. 
Sprawozdanie przekazywane jest przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, 
składającemu petycję oraz władzom zainteresowanego państwa członkowskiego.

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.



DV\635310PL.doc 7/9 PE 380.652v01-00

PL

Dlatego proponuje się następującą procedurę:

Na podstawie wniosku przewodniczącego lub jednego z członków komisja PETI może 
postanowić o wystąpieniu do Prezydium z wnioskiem o udzielenie zgody na wyjazd 
rozpoznawczy w celu zbadania petycji uznanych za dopuszczalne i omówionych w Komisji.

Do udziału w wyjeździe rozpoznawczym grupy polityczne mogą wyznaczyć nie więcej niż 
trzech posłów, stosując w razie potrzeby system d'Hondta. Posłowie z zainteresowanego 
państwa członkowskiego mogą uczestniczyć w takich misjach w ramach pełnienia 
obowiązków poselskich, przy czym grupy polityczne powinny o tym poinformować z 
odpowiednim wyprzedzeniem przewodniczącego.

Kierownika delegacji wyznaczają koordynatorzy. Jeżeli w wyjeździe uczestniczy członek 
prezydium Komisji Petycji, o kierownictwie decyduje protokół.

Członkowie delegacji omawiają i zatwierdzają scenariusz oraz projekt programu wyjazdu, 
informując o wynikach przewodniczącego i koordynatorów. Po ich zatwierdzeniu 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego otrzymuje oficjalne zawiadomienie.

Wyjazdy organizowane są przez sekretariat Komisji Petycji przy współpracy z 
zainteresowanymi posłami, ze składającymi petycję oraz z innymi zainteresowanymi stronami.

Uczestnicy wyjazdu przygotowują sprawozdanie3, przedstawiane następnie Komisji Petycji, 
która zatwierdza dokument i przekazuje go przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, 
składającym petycje oraz władzom zainteresowanego państwa członkowskiego.

Prywatność i poufność

W świetle ostatnich doświadczeń oraz mając na względzie potrzebę czuwania przez Komisję 
Petycji nad przestrzeganiem prawa obywateli do prywatności i dbania o bezpieczeństwo 
udostępnianych przez nich informacji, ogromne znaczenie ma dokładne określenie i 
zrozumienie obowiązków prawnych Parlamentu wobec składających petycje. Sekretariat musi 
mieć również możliwość zamieszczenia w razie potrzeby, w pismach kierowanych do 
składających petycję lub na stronie internetowej Parlamentu, precyzyjnie sformułowanej 
informacji na temat obowiązków Parlamentu w zakresie obu wymienionych kwestii.

Dotychczas obowiązywała zasada, że składający petycje mają prawo wymagać, by były one 
rozpatrywane przy drzwiach zamkniętych. Z możliwości tej korzystano niezwykle rzadko, a 
podczas bieżącej kadencji Parlamentu nie złożono ani jednego wniosku w tym zakresie. 

Na szczeblu administracyjnym, na wniosek składających petycję, sekretariat posługuje się ich 
inicjałami, przygotowując streszczenie petycji, jednak w praktyce nie jest to odpowiednie 
zabezpieczenie. 
                                               
3 Termin „sprawozdanie” został użyty w ww. decyzji Prezydium, jednakże ze względów praktycznych konieczne 
jest wyraźne odróżnienie tego dokumentu od sprawozdania przedstawianego na sesji plenarnej. Decyzja 
wprowadza również wymóg przesłania sprawozdania w terminie jednego miesiąca Konferencji 
Przewodniczących Komisji.
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Zgodnie z obecną procedurą nazwisko składającego petycję publikowane jest bowiem wraz z 
numerem petycji w protokole z sesji plenarnej po wprowadzeniu petycji do ewidencji, co, jak 
pokazuje przykład pani X, prowadzi do ujawnienia składających petycję, nawet w przypadku 
gdy wyraźnie wnioskowali o niepodawanie ich nazwiska. Ponadto kiedy Komisja Europejska 
jest proszona o udzielenie informacji, może dojść do nieumyślnego ujawnienia nazwiska 
składającego petycję w odpowiedziach Komisji Europejskiej kierowanych do Komisji Petycji.

W związku z tym, jak również mając na uwadze, że jedną z zalet procedury rozpatrywania 
petycji jest właśnie jej przejrzysty charakter, służący publicznemu wyeksponowaniu spraw 
będących przedmiotem troski obywateli europejskich, można wyodrębnić trzy kwestie 
wymagające ustanowienia jasnych wytycznych.

Pierwsza z nich dotyczy potrzeby zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osób 
składających petycję oraz zagwarantowania, że szczegółowe informacje na ich temat nie będą 
publicznie dostępne. Składającym petycję należy wyjaśnić, że ich nazwisko zostanie podane 
do wiadomości publicznej, chyba że zwrócą się z wyraźną prośbą o jego nieujawnianie. 
Należy ustanowić specjalny tryb postępowania w odniesieniu do takich petycji na szczeblu 
administracyjnym, wolny od błędów i wyjątków. 

Druga kwestia dotyczy potrzeby dopilnowania, by w przypadkach, w których składający 
petycję zwrócił się o zachowanie poufności, wszystkie zaangażowane osoby uwzględniły ten 
wniosek, co dotyczy zarówno posłów, jak i urzędników. Sekretariat powinien w razie 
potrzeby ustalić, czy wniosek o zachowanie poufności dotyczy tożsamości składającego 
petycję, treści petycji czy też obu tych kwestii.

Po trzecie, w przypadku gdy petycja jest już omawiana na posiedzeniu Komisji Petycji, 
należy zwrócić uwagę na dotyczące jej dokumenty, rozdawane uczestnikom posiedzenia. 
W takich przypadkach, posiedzenia również mogą odbywać się przy drzwiach zamkniętych.

Oprócz powyższych ustaleń należy również zadbać o dokładne określenie obowiązków 
Parlamentu w zakresie ujawniania petycji i związanych z nią dokumentów. Należy tutaj 
ponownie przywołać przypadek pani X, kiedy to Komisja Petycji i Parlament nie wiedziały, w 
jaki sposób mają odpowiedzieć na formalny wniosek jednego z sądów państwa 
członkowskiego o ujawnienie treści petycji. Zakłopotanie po stronie Parlamentu było niczym 
w porównaniu do zaniepokojenia składającego petycję, który w dobrej wierze skierował 
petycję do Parlamentu, oczekując, że Parlament skorzysta z pewnego rodzaju przysługujących 
mu specjalnych przywilejów w stosunku do treści petycji przekazanej Komisji Petycji.

Proponuje się następującą procedurę:

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.

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.


