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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że w przygotowanym przez Komisję streszczeniu sprawozdania z kontroli 
stosowania prawa wspólnotowego więcej uwagi poświęcono jego transpozycji niż 
rzeczywistemu stosowaniu; wzywa Komisję, aby w odpowiedni sposób uznała rolę petycji
w kontroli rzeczywistego stosowania prawa wspólnotowego; petycje są bardzo często 
pierwszym sygnałem, że po dokonaniu transpozycji państwa członkowskie mają 
zaległości we wdrażaniu środków prawnych;

2. pozytywnie odnosi się do powstającego portalu „Prawa obywateli UE” (Your EU Rights) 
umożliwiającego obywatelom załatwienie w jednym miejscu wszystkich formalności 
związanych z uzyskaniem porady, dochodzeniem swoich praw lub złożeniem skargi; wraz
z dodaniem szeroko nagłośnionej inicjatywy obywatelskiej (art. 11 ust. 4 TUE) do spisu 
instrumentów na rzecz uczestnictwa obywatelskiego gwałtownie zwiększyła się potrzeba 
wyjaśnienia obywatelom tej kwestii i zapewnienia im wskazówek; Parlament Europejski 
chciałby być zaangażowany w powstawanie tego portalu, aby zagwarantować spójność ze 
swoimi własnymi planami w zakresie lepszego informowania obywateli;

3. uważa, że obywatele UE powinni móc oczekiwać od Komisji tego samego stopnia 
przejrzystości, niezależnie czy składają oficjalną skargę, czy korzystają z prawa do 
wniesienia petycji gwarantowanego Traktatem; apeluje zatem o przekazywanie Komisji 
Petycji PE dokładnych informacji na temat stanu zaawansowania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom objętych również otwartą petycją; wzywa ponadto Komisję do 
wyjaśnienia poszczególnych etapów działań ze strony Komisji Petycji i obywateli
w przypadku zapytań i skarg;

4. popiera środki, które Komisja zaplanowała na rok 2009 i okres późniejszy, mające na celu 
zagwarantowanie przestrzegania przez państwa członkowskie prawodawstwa 
europejskiego i apeluje o zaangażowanie Komisji Petycji w procedury w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom w przypadku petycji, które są w toku, np. petycji związanych 
ze sprawą odpadów w Kampanii i petycji dotyczących prawodawstwa w zakresie 
gospodarki wodnej w Hiszpanii.  
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