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Poprawka 1
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że chociaż liczba ta 
jest niewielka w odniesieniu do populacji 
Unii Europejskiej, to wskazuje jednak na 
znaczący wzrost świadomości w zakresie 
prawa petycji oraz użyteczności procesu 
składania petycji jako środka służącego 
zwróceniu uwagi instytucji europejskich 
oraz państw członkowskich na obawy 
poszczególnych obywateli, społeczności 
lokalnych, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń wolontariackich oraz 
prywatnych przedsiębiorstw;

B. mając na uwadze, że chociaż liczba ta 
jest niewielka w odniesieniu do populacji 
Unii Europejskiej, to wskazuje jednak na 
znaczący wzrost świadomości w zakresie 
prawa petycji oraz uzasadnionych 
oczekiwań względem użyteczności procesu 
składania petycji jako środka służącego 
zwróceniu uwagi instytucji europejskich 
oraz państw członkowskich na obawy 
poszczególnych obywateli, społeczności 
lokalnych, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń wolontariackich oraz 
prywatnych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 2
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że chociaż liczba ta 
jest niewielka w odniesieniu do populacji 
Unii Europejskiej, to wskazuje jednak na 
znaczący wzrost świadomości w zakresie 
prawa petycji oraz użyteczności procesu 
składania petycji jako środka służącego 
zwróceniu uwagi instytucji europejskich 
oraz państw członkowskich na obawy 
poszczególnych obywateli, społeczności 
lokalnych, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń wolontariackich oraz
prywatnych przedsiębiorstw;

B. mając na uwadze, że chociaż liczba ta 
jest niewielka w odniesieniu do populacji 
Unii Europejskiej, to wskazuje jednak na 
znaczący wzrost świadomości w zakresie 
prawa petycji oraz użyteczności procesu 
składania petycji jako środka służącego 
zwróceniu uwagi instytucji europejskich 
oraz państw członkowskich na obawy 
poszczególnych obywateli, społeczności 
lokalnych, organizacji pozarządowych oraz
stowarzyszeń wolontariackich; 
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Or. en

Poprawka 3
Elena Băsescu
Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obywatele Unii
są bezpośrednio reprezentowani przez 
jedyną instytucję UE, którą sami wybrali –
Parlament Europejski; mając na uwadze, 
że prawo petycji umożliwia obywatelom 
Unii zwrócenie się w sposób bezpośredni 
do swoich przedstawicieli;

Or. en

Poprawka 4
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że prawo petycji 
poprawia zdolność reagowania Parlamentu 
Europejskiego na potrzeby obywateli oraz 
rezydentów Unii, a zarazem zapewnia im 
otwarty, demokratyczny i przejrzysty 
mechanizm umożliwiający skorzystanie, 
jeżeli jest to zgodne z prawem i 
uzasadnione, z pozasądowych środków 
odwoławczych w związku z wniesionymi 
skargami, w szczególności w przypadku 
problemów związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa UE;

C. mając na uwadze, że prawo petycji 
poprawia zdolność reagowania Parlamentu 
Europejskiego na potrzeby obywateli oraz 
rezydentów Unii, a zarazem może 
zapewnić im otwarty, demokratyczny i 
przejrzysty mechanizm umożliwiający 
skorzystanie, jeżeli jest to zgodne z 
prawem i uzasadnione, z pozasądowych 
środków odwoławczych w związku 
z wniesionymi skargami, w szczególności 
w przypadku problemów związanych 
z wdrażaniem prawodawstwa UE;

Or. en
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Poprawka 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że prawo petycji 
poprawia zdolność reagowania Parlamentu 
Europejskiego na potrzeby obywateli oraz 
rezydentów Unii, a zarazem zapewnia im 
otwarty, demokratyczny i przejrzysty 
mechanizm umożliwiający skorzystanie, 
jeżeli jest to zgodne z prawem i 
uzasadnione, z pozasądowych środków 
odwoławczych w związku z wniesionymi 
skargami, w szczególności w przypadku 
problemów związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa UE;

C. mając na uwadze, że prawo petycji 
poprawia zdolność reagowania Parlamentu 
Europejskiego na potrzeby obywateli oraz 
rezydentów Unii, a zarazem zapewnia im 
otwarty, demokratyczny i przejrzysty 
mechanizm umożliwiający skorzystanie, 
jeżeli jest to zgodne z prawem i 
uzasadnione, z pozasądowych środków 
odwoławczych w związku z wniesionymi 
skargami, w szczególności w przypadku 
problemów związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa UE; mając na uwadze, że 
petycje stanowią źródło cennych 
informacji zwrotnych dla prawodawców i 
organów wykonawczych, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym;

Or. en

Poprawka 6
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze znaczenie 
zapobiegania nowym, nieodwracalnym 
stratom różnorodności biologicznej, 
szczególnie w obszarach wyznaczonych do 
sieci Natura 2000, a także zaangażowanie 
państw członkowskich w 
zagwarantowanie ochrony obszarów 
specjalnej ochrony przewidzianych 
dyrektywą siedliskową (92/43/EWG) oraz 
dyrektywą ptasią (79/409/EWG); mając 
na uwadze, że choć Komisja może 
nadzorować pełne przestrzeganie 
przepisów unijnych dopiero po podjęciu 
ostatecznych decyzji przez władze krajowe, 
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to jednak należy jak najszybciej 
sprawdzić, szczególnie w odniesieniu do 
kwestii środowiskowych, czy władze 
lokalne, regionalne i krajowe właściwie 
stosują wszystkie wymogi odpowiednich 
procedur przewidzianych przepisami Unii 
Europejskiej, włącznie ze stosowaniem 
zasady ostrożności;

Or. en

Poprawka 7
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że proces składania 
petycji stanowi również sposób na 
przeprowadzanie faktycznej kontroli 
napięć w społeczeństwach europejskich, 
w szczególności w czasie kryzysu 
gospodarczego i niepokojów społecznych, 
takich jakie stały się udziałem narodów 
Europy po załamaniu światowych rynków 
finansowych i systemów bankowych; 
mając na uwadze, że we wrześniu 2013 r. 
Komisja Petycji zorganizowała w tym 
przedmiocie wysłuchanie publiczne z 
udziałem składających petycje;

D. mając na uwadze potrzebę zwiększenia 
uczestnictwa obywateli w procesie 
decyzyjnym w Unii Europejskiej, by 
wzmocnić jego legitymację i rozliczalność; 
mając na uwadze, że proces składania 
petycji stanowi również sposób na 
przeprowadzanie faktycznej kontroli 
napięć w społeczeństwach europejskich, 
w szczególności w czasie kryzysu 
gospodarczego i niepokojów społecznych, 
takich jakie stały się udziałem narodów 
Europy po załamaniu światowych rynków 
finansowych i systemów bankowych; 
mając na uwadze, że we wrześniu 2013 r. 
Komisja Petycji zorganizowała w tym 
przedmiocie wysłuchanie publiczne z 
udziałem składających petycje;

Or. en

Poprawka 8
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że proces składania 
petycji stanowi również sposób na 
przeprowadzanie faktycznej kontroli 
napięć w społeczeństwach europejskich, 
w szczególności w czasie kryzysu 
gospodarczego i niepokojów społecznych, 
takich jakie stały się udziałem narodów 
Europy po załamaniu światowych rynków 
finansowych i systemów bankowych; 
mając na uwadze, że we wrześniu 2013 r. 
Komisja Petycji zorganizowała w tym 
przedmiocie wysłuchanie publiczne z 
udziałem składających petycje;

D. mając na uwadze, że proces składania 
petycji stanowi również sposób na 
przeprowadzanie faktycznej kontroli 
napięć w społeczeństwach europejskich, 
w szczególności w czasie kryzysu 
gospodarczego i niepokojów społecznych, 
takich jakie stały się udziałem narodów 
Europy po załamaniu światowych rynków 
finansowych i systemów bankowych; 
mając na uwadze, że we wrześniu 2013 r. 
Komisja Petycji zorganizowała w tym 
przedmiocie wysłuchanie publiczne z 
udziałem składających petycje; mając na 
uwadze, że wiele petycji w sprawie 
nadużyć finansowych i nadużyć 
związanych z prawami konsumentów w 
sektorze bankowym zwróciło uwagę 
komisji, w szczególności dramatyczne 
konsekwencje eksmisji całych rodzin na 
skutek niedozwolonych klauzul 
umownych występujących w umowach o 
kredyt hipoteczny;

Or. en

Poprawka 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że petycje kierowane 
do Komisji Petycji często dostarczały 
użytecznych informacji dla innych komisji 
Parlamentu Europejskiego 
odpowiedzialnych za kształtowanie 
prawodawstwa, które w zamierzeniu ma 
być podstawą dla bezpieczniejszej, bardziej 
stabilnej i opartej na dobrobycie 
przyszłości wszystkich obywateli oraz 
rezydentów Unii;

E. mając na uwadze, że petycje kierowane 
do Komisji Petycji często dostarczały 
użytecznych informacji dla innych komisji 
Parlamentu Europejskiego 
odpowiedzialnych za kształtowanie 
prawodawstwa, które w zamierzeniu ma 
być podstawą dla bezpieczniejszej pod 
względem społeczno-ekonomicznym i 
środowiskowym, bardziej stabilnej, 
sprawiedliwej i opartej na dobrobycie 
przyszłości wszystkich obywateli oraz 
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rezydentów Unii;

Or. en

Poprawka 10
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każda petycja jest 
oceniana i traktowana merytorycznie, 
nawet jeśli została złożona przez jednego 
obywatela lub rezydenta Unii, a każda 
osoba składająca petycję ma prawo do 
uzyskania odpowiedzi w języku, którym 
się posługuje, lub w języku, w którym 
sporządzona została petycja, z 
zastrzeżeniem że jest to jeden z języków 
urzędowych Unii;

F. mając na uwadze, że każda petycja jest 
oceniana i traktowana merytorycznie, 
nawet jeśli została złożona przez jednego 
obywatela lub rezydenta Unii, a każda 
osoba składająca petycję ma prawo do 
uzyskania odpowiedzi w języku, którym 
się posługuje, lub w języku, w którym 
sporządzona została petycja, z 
zastrzeżeniem że jest to jeden z języków 
urzędowych Unii; mając na uwadze ducha 
Europejskiej karty języków regionalnych 
lub mniejszościowych, w szczególności 
przyjęte w dniu 13 czerwca 2005 r. 
konkluzje Rady, należy w większym 
stopniu wspierać, w stosownych 
przypadkach, zawieranie umów 
administracyjnych między 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi a Parlamentem 
Europejskim w celu dopilnowania, aby 
obywatele UE mieli możliwość 
skutecznego składania petycji i 
otrzymywania odpowiedzi w ich języku 
ojczystym, nawet jeśli język ten nie jest 
językiem urzędowym Unii;

Or. en

Poprawka 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w zależności od 
charakteru i złożoności otrzymanej petycji, 
czas na jej rozpatrzenie i udzielenie 
odpowiedzi będzie się różnił, ale 
podejmowane są wszelkie starania, aby 
odpowiedzieć na obawy zgłaszane przez 
składających petycje w rozsądnych ramach 
czasowych;

G. mając na uwadze, że w zależności od 
treści i złożoności otrzymanej petycji, czas 
na jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi 
będzie się różnił, ale podejmowane mają 
być wszelkie starania, aby w należyty 
sposób odpowiedzieć na obawy zgłaszane 
przez składających petycje w rozsądnych 
ramach czasowych oraz w stosownej 
formie, nie tylko pod względem 
proceduralnym, ale również 
merytorycznym;

Or. en

Poprawka 12
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że działalność Komisji 
Petycji opiera się w pełni na wkładzie osób 
składających petycje i informacjach przez 
nie przekazywanych, jak również na 
wynikach własnych dochodzeń Komisji 
Petycji w poszczególnych sprawach, 
uzupełnianych w stosownych przypadkach 
dodatkową wiedzą fachową przedstawicieli 
Komisji Europejskiej, państw 
członkowskich lub innych organów; mając 
również na uwadze, że pierwszeństwo i 
kolejność punktów porządku dziennego 
opiera się na decyzjach podjętych w 
sposób demokratyczny przez członków 
Komisji Petycji;

I. mając na uwadze, że działalność Komisji 
Petycji opiera się w pełni na wkładzie osób 
składających petycje i informacjach przez 
nie przekazywanych, jak również na 
wynikach własnych dochodzeń Komisji 
Petycji w poszczególnych sprawach, 
uzupełnianych w stosownych przypadkach 
dodatkową wiedzą fachową przedstawicieli 
Komisji Europejskiej, państw 
członkowskich lub innych organów;

Or. en

Poprawka 13
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
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Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że prawo petycji jest 
kluczowym narzędziem udziału i 
demokratycznej kontroli sprawowanej 
przez obywateli, oraz że należy zapewnić 
jego prawidłowe wdrożenie na wszystkich 
etapach procesu składania petycji; mając 
na uwadze, że prawo to musi pozostać w 
pełni zagwarantowane, niezależnie od 
interesów rządowych; mając na uwadze, 
że zasada ta musi stanowić wzór na 
szczeblu UE pod względem rozpatrywania 
petycji w Parlamencie oraz przez Komisję;

Or. en

Poprawka 14
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że oprócz tematyki 
wpływu kryzysu na obywateli oraz 
rezydentów Unii, inne istotne kwestie 
problematyczne poruszane w 
otrzymywanych petycjach dotyczą prawa 
ochrony środowiska – w szczególności 
kwestii gospodarowania odpadami, praw 
podstawowych – w szczególności praw 
dziecka, praw osób niepełnosprawnych 
oraz kwestii związanych z ochroną 
zdrowia, prawa do mienia osobistego i 
nieruchomości, swobodnego przepływu 
osób, wiz, imigracji i zatrudnienia, a także 
wymiaru sprawiedliwości, domniemanych 
przypadków korupcji, opóźnień w 
postępowaniach sądowych, a także wielu 
innych obszarów;

L. mając na uwadze, że oprócz tematyki 
wpływu kryzysu na obywateli oraz 
rezydentów Unii, inne istotne kwestie 
problematyczne poruszane w 
otrzymywanych petycjach dotyczą prawa 
ochrony środowiska – w szczególności 
kwestii gospodarowania odpadami i 
gospodarki wodnej, praw podstawowych –
w szczególności praw dziecka, praw osób 
niepełnosprawnych oraz kwestii 
związanych z ochroną zdrowia, prawa do 
mienia osobistego i nieruchomości, 
swobodnego przepływu osób, wiz, 
imigracji i zatrudnienia, a także wymiaru 
sprawiedliwości, domniemanych 
przypadków korupcji, opóźnień w 
postępowaniach sądowych, a także wielu 
innych obszarów;
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Or. en

Poprawka 15
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że oprócz tematyki 
wpływu kryzysu na obywateli oraz 
rezydentów Unii, inne istotne kwestie 
problematyczne poruszane w 
otrzymywanych petycjach dotyczą prawa 
ochrony środowiska – w szczególności 
kwestii gospodarowania odpadami, praw 
podstawowych – w szczególności praw 
dziecka, praw osób niepełnosprawnych oraz 
kwestii związanych z ochroną zdrowia, 
prawa do mienia osobistego i 
nieruchomości, swobodnego przepływu 
osób, wiz, imigracji i zatrudnienia, a także 
wymiaru sprawiedliwości, domniemanych 
przypadków korupcji, opóźnień w 
postępowaniach sądowych, a także wielu 
innych obszarów;

L L. mając na uwadze, że oprócz tematyki 
wpływu kryzysu na obywateli oraz 
rezydentów Unii, inne istotne kwestie 
problematyczne poruszane w 
otrzymywanych petycjach dotyczą prawa 
ochrony środowiska – w szczególności 
kwestii gospodarowania odpadami, praw 
podstawowych – w szczególności praw 
dziecka, praw osób niepełnosprawnych oraz 
kwestii związanych z ochroną zdrowia, 
prawa do mienia osobistego i 
nieruchomości, swobodnego przepływu 
osób, różnych form dyskryminacji, w 
szczególności dyskryminacji na tle 
etnicznym, kulturowym i językowym, wiz, 
imigracji i zatrudnienia, a także wymiaru 
sprawiedliwości, domniemanych 
przypadków korupcji, opóźnień w 
postępowaniach sądowych, a także wielu 
innych obszarów;

Or. en

Poprawka 16
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wiele osób 
składających petycje, w szczególności 
należących do młodszych grup ludności, w 
dużej mierze jako kanał komunikacji 
wykorzystuje media społecznościowe, 
Komisja Petycji utworzyła własny profil 
pod auspicjami Parlamentu Europejskiego, 

M. mając na uwadze, że wiele osób 
składających petycje, w szczególności 
należących do młodszych grup ludności, w 
dużej mierze jako kanał komunikacji 
wykorzystuje media społecznościowe, 
Komisja Petycji utworzyła własny profil 
pod auspicjami Parlamentu Europejskiego, 
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który regularnie obserwuje coraz większa 
liczba użytkowników portali Facebook i 
Twitter, na których aktywność jest 
szczególnie duża i które są szczególnie 
użyteczne w okresie posiedzeń Komisji 
Petycji, a także zyskała znaczną liczbę 
regularnych użytkowników – obecnie 
1 500 osób – korzystających z usługi 
newslettera Komisji Petycji „PETI
Journal”;

który regularnie obserwuje coraz większa 
liczba użytkowników mediów 
społecznościowych głównego nurtu, na 
których aktywność jest szczególnie duża i
które są szczególnie użyteczne w okresie 
posiedzeń Komisji Petycji; a także mając 
na uwadze, że zyskała znaczną liczbę 
regularnych użytkowników – obecnie 
1 500 osób – korzystających z usługi 
newslettera Komisji Petycji „PETI
Journal”;

Or. en

Poprawka 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w związku z tym 
Komisja Petycji wspólnie z właściwymi 
służbami Parlamentu Europejskiego 
prowadzi działania na rzecz utworzenia 
nowego wielojęzycznego portalu 
internetowego, który zastąpi poprzedni, 
uboższy w funkcje moduł do składania 
petycji drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej 
Europarl; a także mając na uwadze, że 
nowy portal ma za zadanie zwiększyć 
efektywność administracyjną, przy 
jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości 
procesu składania petycji, z korzyścią dla 
składających petycje, posłów do 
Parlamentu Europejskiego, a także dla 
ogółu społeczeństwa;

N. mając na uwadze, że w związku z tym 
Komisja Petycji wspólnie z właściwymi 
służbami Parlamentu Europejskiego 
prowadzi działania na rzecz utworzenia 
nowego wielojęzycznego portalu 
internetowego, który zastąpi poprzedni, 
uboższy w funkcje moduł do składania 
petycji drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej 
Europarl; mając na uwadze, że nowy portal 
ma za zadanie zwiększyć efektywność 
administracyjną, przy jednoczesnym
zwiększeniu przejrzystości procesu 
składania petycji, z korzyścią dla 
składających petycje, posłów do 
Parlamentu Europejskiego, a także dla 
ogółu społeczeństwa; a także mając na 
uwadze, że po jego uruchomieniu w tej 
kadencji z pewnością w znaczący sposób 
służy ona promowaniu obywatelstwa 
europejskiego, zgodnie z celami 
instytucjonalnymi roku 2013 jako 
„Europejskiego Roku Obywateli”;

Or. en
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Poprawka 18Heinz K. Becker
Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w związku z tym 
Komisja Petycji wspólnie z właściwymi 
służbami Parlamentu Europejskiego 
prowadzi działania na rzecz utworzenia 
nowego wielojęzycznego portalu 
internetowego, który zastąpi poprzedni, 
uboższy w funkcje moduł do składania 
petycji drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej 
Europarl; a także mając na uwadze, że 
nowy portal ma za zadanie zwiększyć 
efektywność administracyjną, przy 
jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości 
procesu składania petycji, z korzyścią dla 
składających petycje, posłów do 
Parlamentu Europejskiego, a także dla 
ogółu społeczeństwa;

N. mając na uwadze, że w związku z tym 
Komisja Petycji wspólnie z właściwymi 
służbami Parlamentu Europejskiego 
prowadzi działania na rzecz utworzenia 
nowego wielojęzycznego portalu 
internetowego, który zastąpi poprzedni, 
uboższy w funkcje moduł do składania 
petycji drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej 
Europarl; a także mając na uwadze, że 
nowy portal ma za zadanie zwiększyć 
efektywność administracyjną, przy 
jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości i 
interaktywności procesu składania petycji, 
z korzyścią dla składających petycje, 
posłów do Parlamentu Europejskiego, 
a także dla ogółu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając w tym kontekście na uwadze 
stanowisko Komisji Petycji utrzymane na 
podstawie sprawozdania rocznego za 
2012 r., zgodnie z którym podjęto decyzję 
o zwiększeniu skuteczności, przejrzystości 
i bezstronności procedury składania 
petycji, przy zachowaniu praw 
uczestnictwa przysługujących członkom 
Komisji Petycji, tak aby kontrola sądowa 
nie wykazywała nieprawidłowości nawet w 
odniesieniu do procedury rozpatrywania 
petycji;

skreślony
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Or. enPoprawka 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze istotną rolę, jaką w 
przypadku rozpatrywanych petycji 
odgrywają wizyty informacyjne, które 
Komisja Petycji może organizować 
stosownie do potrzeb i w związku z 
kwestiami, którym nadano szczególny 
priorytet, a także potrzebę zapewnienia 
najwyższego poziomu wiarygodności 
sprawozdań z tego rodzaju wizyt; mając na 
uwadze wizyty zorganizowane w 2013 r. w 
Hiszpanii (dwukrotnie), a także w Polsce, 
Danii i Grecji; mając na uwadze, że 
większa elastyczność w planowaniu tych 
misji od strony praktycznej, głównie w 
odniesieniu do dostępnych w tym celu 
terminów, pozwoli na jeszcze większe 
powodzenie tych wizyt, zwłaszcza z uwagi 
na dostępność posłów oraz ograniczenie 
ryzyka odwołania;

R. mając na uwadze istotną rolę, jaką w 
przypadku rozpatrywanych petycji
odgrywają wizyty informacyjne, które 
Komisja Petycji organizuje regularnie w 
związku z kwestiami, którym nadano 
szczególny priorytet, a także potrzebę 
zapewnienia najwyższego poziomu jakości 
i wiarygodności sprawozdań z tego rodzaju 
wizyt oraz w ramach rzetelnej współpracy 
prowadzącej do uzyskania pożądanego 
konsensusu między uczestnikami; mając 
na uwadze wizyty zorganizowane w 
2013 r. w Hiszpanii (dwukrotnie), a także 
w Polsce, Danii i Grecji; mając na uwadze, 
że większa elastyczność w planowaniu 
tych misji od strony praktycznej, głównie 
w odniesieniu do dostępnych w tym celu 
terminów, pozwoli na jeszcze większe 
powodzenie tych wizyt, zwłaszcza z uwagi 
na dostępność posłów oraz ograniczenie 
ryzyka odwołania;

Or. en

Poprawka 21
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt opinii Poprawka

V. mając na uwadze, że z biegiem lat
Komisja Petycji stała się użytecznym i 
przejrzystym narzędziem służącym 
obywatelom i rezydentom Unii, które 
sprawuje demokratyczną kontrolę i nadzór 
nad wieloma aspektami działalności Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
wdrażania przepisów UE przez organy 

V. mając na uwadze, że Komisja Petycji z 
założenia ma być użytecznym i 
przejrzystym narzędziem służącym 
obywatelom i rezydentom Unii, które 
sprawuje demokratyczną kontrolę i nadzór 
nad wieloma aspektami działalności Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
wdrażania przepisów UE przez organy 
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krajowe; mając również na uwadze, że 
dzięki otrzymywanym petycjom może ona 
w jeszcze większym stopniu przyczynić się 
do poprawy prawodawstwa UE w 
przyszłości poprzez zwracanie uwagi na 
wnioski płynące z treści otrzymywanych 
petycji;

krajowe; mając również na uwadze, że 
dzięki otrzymywanym petycjom może ona 
w jeszcze większym stopniu przyczynić się 
do poprawy prawodawstwa UE w 
przyszłości poprzez zwracanie uwagi na 
wnioski płynące z treści otrzymywanych 
petycji;

Or. en

Poprawka 22
Elena Băsescu
Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że z biegiem lat 
Komisja Petycji stała się użytecznym i 
przejrzystym narzędziem służącym 
obywatelom i rezydentom Unii, które 
sprawuje demokratyczną kontrolę i nadzór 
nad wieloma aspektami działalności Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
wdrażania przepisów UE przez organy 
krajowe; mając również na uwadze, że 
dzięki otrzymywanym petycjom może ona 
w jeszcze większym stopniu przyczynić się 
do poprawy prawodawstwa UE w 
przyszłości poprzez zwracanie uwagi na 
wnioski płynące z treści otrzymywanych 
petycji;

V. mając na uwadze, że z biegiem lat 
Komisja Petycji stała się użytecznym i 
przejrzystym narzędziem służącym 
obywatelom i rezydentom Unii, które 
sprawuje demokratyczną kontrolę i nadzór 
nad wieloma aspektami działalności Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
wdrażania przepisów UE przez organy 
krajowe; mając również na uwadze, że 
dzięki otrzymywanym petycjom może ona 
w jeszcze większym stopniu przyczynić się 
z jednej strony do bardziej spójnego i 
skoordynowanego stosowania 
prawodawstwa UE, a z drugiej strony do
poprawy prawodawstwa UE w przyszłości 
poprzez zwracanie uwagi na wnioski 
płynące z treści otrzymywanych petycji;

Or. en

Poprawka 23
Elena Băsescu
Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje istotną i zasadniczą rolę Komisji 
Petycji w obronie i promowaniu praw 
obywateli i rezydentów Unii, a także 
dopilnowywaniu, aby poprzez proces 
składania petycji obawy składających 
petycje uznawane były w bardziej 
skuteczny sposób, a uzasadnione skargi 
przez nich zgłaszane w miarę możliwości 
rozpatrywane były w sposób 
satysfakcjonujący;

1. uznaje istotną i zasadniczą rolę Komisji 
Petycji w obronie i promowaniu praw 
obywateli i rezydentów Unii, a także 
dopilnowywaniu, aby poprzez proces 
składania petycji obawy składających 
petycje uznawane były w bardziej 
skuteczny sposób, a uzasadnione skargi 
przez nich zgłaszane w miarę możliwości 
rozpatrywane były w sposób 
satysfakcjonujący, w rozsądnych ramach 
czasowych;

Or. en

Poprawka 24
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. potępia politykę oszczędnościową 
narzuconą przez UE w wielu państwach 
członkowskich, prowadzącą do 
niespotykanego wcześniej ograniczenia 
podstawowych praw obywateli 
europejskich, zwłaszcza prawa do 
pożywienia, ochrony zdrowia, edukacji i 
mieszkania; uważa, że niezbędne jest pilne 
zwiększenie uczestnictwa obywateli w 
procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej, 
by wzmocnić jego legitymację i 
rozliczalność;

Or. en

Poprawka 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdecydowany ukształtować 
procedury dotyczące petycji w sposób 
skuteczniejszy, przejrzystszy 
i bezstronniejszy oraz z zachowaniem 
prawa członków Komisji Petycji do 
współudziału, tak aby kontrola sądowa nie 
wykazała nieprawidłowości dotyczących 
kroków proceduralnych podejmowanych 
w przypadku rozpatrywania petycji;

2. jest zdecydowany ukształtować procedury 
dotyczące petycji w sposób skuteczniejszy, 
przejrzystszy i bezstronniejszy oraz 
z zachowaniem prawa członków Komisji Petycji 
do współudziału; podkreśla, że w świetle stale i 
znacznie wzrastającej liczby petycji 
otrzymywanych rocznie, konieczne jest pilne 
zwiększenie zasobów ludzkich i technicznych w 
sekretariacie w celu zapewnienia sprawnego 
rozpatrywania petycji;

Or. en

Poprawka 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że Komisja Petycji wraz z 
innymi instytucjami i organami, np. 
komisjami śledczymi, europejską 
inicjatywą obywatelską i Europejskim 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pełnią 
niezależną i jasno określoną funkcję 
punktów kontaktowych dla wszystkich 
obywateli;

3. podkreśla, że Komisja Petycji wraz z 
innymi instytucjami i organami, np. 
komisjami śledczymi i Europejskim 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pełnią 
niezależną i jasno określoną funkcję 
punktów kontaktowych dla wszystkich 
obywateli; podkreśla, że organy te, wraz z 
europejską inicjatywą obywatelską, 
stanowią podstawowe narzędzia 
demokratycznej UE, służące tworzeniu 
europejskiego demos, dlatego należy 
zagwarantować odpowiedni dostęp do 
nich oraz dopilnować, aby funkcjonowały 
one w niezawodny sposób;

Or. en

Poprawka 27
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że Komisja Petycji wraz z 
innymi instytucjami i organami, np. 
komisjami śledczymi, europejską 
inicjatywą obywatelską i Europejskim 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pełnią
niezależną i jasno określoną funkcję 
punktów kontaktowych dla wszystkich 
obywateli;

3. podkreśla, że Komisja Petycji wraz z 
innymi instytucjami i organami, np. 
komisjami śledczymi, europejską 
inicjatywą obywatelską i Europejskim 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, mogą 
pełnić niezależną i jasno określoną funkcję 
punktów kontaktowych dla wszystkich 
obywateli;

Or. en

Poprawka 28
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina fundamentalne znaczenie 
działania Komisji Europejskiej dla 
skutecznego rozpatrywania właściwych 
spraw podnoszonych w petycjach; wyraża 
zaniepokojenie w związku z bieżącą 
tendencją Komisji do wstrzymywania 
dochodzenia odnośnie do części 
merytorycznej wielu petycji wyłącznie ze 
względów proceduralnych; podkreśla
znaczenie przejrzystości tych procesów 
oraz odpowiedniego publicznego dostępu 
do właściwych dokumentów oraz 
informacji związanych z daną sprawą;

Or. en

Poprawka 29
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. wyraża ubolewanie z powodu braku 
aktywnego monitoringu oraz 
niepodejmowania zapobiegawczych 
działań naprawczych w odpowiednim 
czasie przez Komisję, nawet w przypadku 
gdy istnieją dowody oparte na mocnych 
przesłankach, że pewne planowane i 
publikowane przedsięwzięcia mogą 
naruszać prawodawstwo UE; nie zgadza 
się z powtarzającymi się sugestiami 
zamykania wielu spraw dotyczących 
petycji bez odpowiedniego ich zbadania i 
wierzy, że postępowanie takie jest 
niezgodne z rolą Komisji jako strażnika 
traktatów; wzywa o zwrócenie jeszcze 
większej uwagi i podejmowanie działań 
następczych w sprawach przedstawianych 
przez składających petycje dotyczących 
przypadków ewentualnych naruszeń 
prawodawstwa UE przez samą Komisję, 
takich jak te dotyczące publicznego 
dostępu do dokumentów, 
gwarantowanego na mocy 
konwencji z Aarhus;

Or. en

Poprawka 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na różnorodność 
głównych obszarów tematycznych, których 
dotyczą petycje składane przez obywateli i 
które obejmują m.in. takie zagadnienia, jak 
prawa podstawowe, rynek wewnętrzny, 
prawo ochrony środowiska, kwestie 
dotyczące zdrowia publicznego, dobro 
dziecka, transport i prace budowlane, 
hiszpańskie prawo w zakresie zarządzania 
strefą przybrzeżną, nowe rozporządzenie 

5. zwraca uwagę na różnorodność 
głównych obszarów tematycznych, których 
dotyczą petycje składane przez obywateli i 
które obejmują m.in. takie zagadnienia, jak 
prawa podstawowe, rynek wewnętrzny, 
prawo ochrony środowiska, kwestie 
dotyczące zdrowia publicznego, dobro 
dziecka, transport i prace budowlane, 
hiszpańskie prawo w zakresie zarządzania 
strefą przybrzeżną, nowe rozporządzenie 
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dotyczące dobrej administracji, problemy 
osób niepełnosprawnych, publiczny dostęp 
do dokumentów, Szkoły Europejskie, unia 
fiskalna, hutnictwo stali i wiele innych;

dotyczące dobrej administracji, problemy 
osób niepełnosprawnych, publiczny dostęp 
do dokumentów, Szkoły Europejskie, unia 
fiskalna, hutnictwo stali, prawa zwierząt i 
wiele innych;

Or. en

Poprawka 31
Heinz K. Becker
Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na różnorodność 
głównych obszarów tematycznych, których 
dotyczą petycje składane przez obywateli i 
które obejmują m.in. takie zagadnienia, jak 
prawa podstawowe, rynek wewnętrzny, 
prawo ochrony środowiska, kwestie 
dotyczące zdrowia publicznego, dobro 
dziecka, transport i prace budowlane, 
hiszpańskie prawo w zakresie zarządzania 
strefą przybrzeżną, nowe rozporządzenie 
dotyczące dobrej administracji, problemy 
osób niepełnosprawnych, publiczny dostęp 
do dokumentów, Szkoły Europejskie, unia 
fiskalna, hutnictwo stali i wiele innych;

5. zwraca uwagę na różnorodność 
głównych obszarów tematycznych, których 
dotyczą petycje składane przez obywateli i 
które obejmują m.in. takie zagadnienia, jak 
prawa podstawowe, rynek wewnętrzny, 
prawo ochrony środowiska, kwestie 
dotyczące zdrowia publicznego, dobro 
dziecka, transport i prace budowlane, 
hiszpańskie prawo w zakresie zarządzania 
strefą przybrzeżną, nowe rozporządzenie 
dotyczące dobrej administracji, problemy 
osób niepełnosprawnych, dyskryminacja 
ze względu na wiek, publiczny dostęp do 
dokumentów, Szkoły Europejskie, unia 
fiskalna, hutnictwo stali i wiele innych;

Or. en

Poprawka 32
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że petycje dotyczące 
wspomnianych obszarów tematycznych 
stanowią dowód na to, że nadal częste i 
powszechne są przypadki nieprawidłowej
transpozycji lub niewłaściwego stosowania 

6. uważa, że petycje dotyczące 
wspomnianych obszarów tematycznych 
stanowią dowód na to, że nadal częste i 
powszechne są przypadki 
niezadowalającej transpozycji 
prawodawstwa UE lub niewłaściwego 
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prawa; stosowania prawa;

Or. en

Poprawka 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że ważne jest zacieśnienie 
współpracy z parlamentami i rządami 
państw członkowskich w oparciu o zasadę 
wzajemności i, jeśli to konieczne, 
zachęcenie władz państw członkowskich 
do transponowania i stosowania 
prawodawstwa UE z zachowaniem pełnej 
przejrzystości; podkreśla znaczenie 
współpracy między Komisją Europejską a 
państwami członkowskimi i ubolewa nad 
zaniedbaniami wielu państw 
członkowskich w pełnym transponowaniu i 
egzekwowaniu przepisów prawa
europejskiego z dziedziny ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że Komisja Petycji 
rozpatruje dopuszczalne petycje, które 
odnoszą się do zasad i treści Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, i bada 
poszczególne sprawy pod względem 
merytorycznym, oraz że Komisja 
Europejska wielokrotnie nie była w stanie 
podjąć działań na wniosek Komisji Petycji 
z uwagi na zapisy art. 51 Karty; podkreśla, 

7. przypomina, że Komisja Petycji 
rozpatruje dopuszczalne petycje, które 
odnoszą się do zasad i treści Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
jego nieodłącznej części, i bada 
poszczególne sprawy pod względem 
merytorycznym, oraz że Komisja 
Europejska wielokrotnie nie była w stanie 
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że oczekiwania obywateli wykraczają w 
ogromnej mierze poza zakres ściśle 
prawnych postanowień Karty;

podjąć działań na wniosek Komisji Petycji 
z uwagi na zapisy art. 51 Karty; podkreśla, 
że oczekiwania obywateli wykraczają w 
ogromnej mierze poza zakres ściśle 
prawnych postanowień Karty;

Or. en

Poprawka 35
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje uwagę, jaką poświęcono 
jednym z najważniejszych otrzymanych 
petycji dotyczących proponowanej budowy 
nowego lotniska w Notre-Dame-des-
Landes w okolicach Nantes; uznaje, że 
składający petycje dostarczyli istotne 
informacje stanowiące podstawę sprzeciwu 
wobec realizacji tego planu ze względów 
środowiskowych oraz że otrzymano 
również znaczącą petycję od zwolenników 
tego przedsięwzięcia, co przyczyniło się do 
intensywnej debaty w Komisji Petycji, w 
której oprócz głównych osób składających 
petycje uczestniczyli przedstawiciele władz 
francuskich oraz Dyrektor Generalny 
Komisji Europejskiej ds. Środowiska; jest 
zdania, że takie poważne dyskusje nie 
tylko umożliwiają wzrost świadomości 
społecznej oraz aktywny i uzasadniony z 
prawnego punktu widzenia udział 
obywateli, ale także stanowią okazję do 
wyjaśnienia wielu kontrowersyjnych 
aspektów przedsięwzięcia i wskazania 
środków zaradczych, w których 
uwzględnia się właściwe przestrzeganie 
przepisów unijnych, co powinno mieć 
miejsce w takich okolicznościach;

9. odnotowuje uwagę, jaką poświęcono 
jednym z najważniejszych otrzymanych 
petycji dotyczących proponowanej budowy 
nowego lotniska w Notre-Dame-des-Landes 
w okolicach Nantes; uznaje, że składający 
petycje dostarczyli istotne informacje 
stanowiące podstawę sprzeciwu wobec 
realizacji tego planu ze względów 
środowiskowych oraz że otrzymano również 
znaczącą petycję od zwolenników tego 
przedsięwzięcia, co przyczyniło się do 
intensywnej debaty w Komisji Petycji, w 
której oprócz głównych osób składających 
petycje uczestniczyli przedstawiciele władz 
francuskich oraz Dyrektor Generalny Komisji 
Europejskiej ds. Środowiska; jest zdania, że 
takie poważne dyskusje nie tylko umożliwiają 
wzrost świadomości społecznej oraz aktywny 
i uzasadniony z prawnego punktu widzenia 
udział obywateli, ale także stanowią okazję do 
wyjaśnienia wielu kontrowersyjnych 
aspektów przedsięwzięcia prawdopodobnie 
pozostającego w sprzeczności z przepisami 
UE i wskazania środków zaradczych, w 
których uwzględnia się właściwe 
przestrzeganie przepisów unijnych, co 
powinno mieć miejsce w takich 
okolicznościach;

Or. en
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Poprawka 36
Angelika Werthmann
Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje, że w 2013 r. wielu składających 
petycje wyrażało swoje zaniepokojenie 
w związku z przejawami 
niesprawiedliwości obserwowanymi w 
niektórych państwach członkowskich UE
w przypadku procedur administracyjnych i 
sądowych związanych z separacją i 
rozwodami rodziców oraz kwestią pieczy 
nad małoletnimi dziećmi; zauważył w tym 
kontekście tendencję w odniesieniu do par 
mieszanych narodowościowo do 
wyraźnego dyskryminowania ze względu 
na przynależność państwową małżonka 
niebędącego obywatelem państwa 
członkowskiego, na którego terenie toczy 
się postępowanie sądowe, na korzyść 
małżonka będącego obywatelem tego 
państwa, co wiąże się z poważnymi oraz 
często negatywnymi i dramatycznymi 
konsekwencjami w postaci naruszania 
praw dziecka; odnotowuje, że 
przedstawiciele Komisji Petycji odbyli 
wizytę informacyjną w Danii, aby 
w sposób bezpośredni zbadać tego typu 
skargi, tam gdzie sytuacja wydaje się 
szczególnie poważna, ale zauważa także, 
że takie przypadki odnotowano również w 
innych krajach, w szczególności w 
Niemczech, we Francji i w Zjednoczonym 
Królestwie;

10. uznaje, że w 2013 r. wielu składających 
petycje wyrażało swoje zaniepokojenie 
w związku z przejawami 
niesprawiedliwości obserwowanymi w
Danii w przypadku procedur 
administracyjnych i sądowych związanych 
z separacją i rozwodami rodziców oraz 
kwestią pieczy nad małoletnimi dziećmi; 
zauważył w tym kontekście, że w 
odniesieniu do par mieszanych 
narodowościowo dochodzi do wyraźnego 
dyskryminowania ze względu na 
przynależność państwową małżonka 
niebędącego obywatelem państwa 
członkowskiego, na którego terenie toczy 
się postępowanie sądowe, na korzyść 
małżonka będącego obywatelem tego 
państwa, co wiąże się z poważnymi oraz 
często negatywnymi i dramatycznymi 
konsekwencjami w postaci naruszania 
praw dziecka; zauważył w tym kontekście 
poważne naruszenia praw podstawowych, 
zarówno składającego petycję, jak i 
dziecka; odnotowuje, że przedstawiciele 
Komisji Petycji odbyli wizytę 
informacyjną w Danii, aby w sposób 
bezpośredni zbadać tego typu skargi, tam 
gdzie sytuacja wydaje się szczególnie 
poważna; zauważa, że takie przypadki 
odnotowano również w innych krajach, 
w szczególności w Niemczech, we Francji 
i w Zjednoczonym Królestwie;

Or. en

Poprawka 37
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje, że w 2013 r. wielu składających 
petycje wyrażało swoje zaniepokojenie 
w związku z przejawami 
niesprawiedliwości obserwowanymi w 
niektórych państwach członkowskich UE 
w przypadku procedur administracyjnych i 
sądowych związanych z separacją i 
rozwodami rodziców oraz kwestią pieczy 
nad małoletnimi dziećmi; zauważył w tym 
kontekście tendencję w odniesieniu do par 
mieszanych narodowościowo do 
wyraźnego dyskryminowania ze względu 
na przynależność państwową małżonka 
niebędącego obywatelem państwa 
członkowskiego, na którego terenie toczy 
się postępowanie sądowe, na korzyść 
małżonka będącego obywatelem tego 
państwa, co wiąże się z poważnymi oraz 
często negatywnymi i dramatycznymi 
konsekwencjami w postaci naruszania 
praw dziecka; odnotowuje, że 
przedstawiciele Komisji Petycji odbyli 
wizytę informacyjną w Danii, aby 
w sposób bezpośredni zbadać tego typu 
skargi, tam gdzie sytuacja wydaje się 
szczególnie poważna, ale zauważa także, 
że takie przypadki odnotowano również w 
innych krajach, w szczególności w 
Niemczech, we Francji i w Zjednoczonym 
Królestwie;

10. uznaje, że w 2013 r. wielu składających 
petycje wyrażało swoje zaniepokojenie 
w związku z przejawami 
niesprawiedliwości obserwowanymi w 
niektórych państwach członkowskich UE 
w przypadku procedur administracyjnych i 
sądowych związanych z separacją i 
rozwodami rodziców oraz kwestią pieczy 
nad małoletnimi dziećmi; zauważył w tym 
kontekście tendencję w odniesieniu do par 
mieszanych narodowościowo do 
wyraźnego dyskryminowania ze względu 
na przynależność państwową małżonka 
niebędącego obywatelem państwa 
członkowskiego, na którego terenie toczy 
się postępowanie sądowe, na korzyść 
małżonka będącego obywatelem tego 
państwa, co wiąże się z poważnymi oraz 
często negatywnymi i dramatycznymi 
konsekwencjami w postaci naruszania 
praw dziecka; odnotowuje, że 
przedstawiciele Komisji Petycji odbyli 
wizytę informacyjną w Danii, aby 
w sposób bezpośredni zbadać tego typu 
skargi, tam gdzie sytuacja wydaje się 
szczególnie poważna, ale zauważa także, 
że takie przypadki odnotowano również w 
innych krajach, w szczególności w 
Niemczech (zwłaszcza przypadki dotyczące 
działalności Jugendamt), we Francji i w 
Zjednoczonym Królestwie;

Or. en

Poprawka 38
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina dochodzenia 11. przypomina dochodzenia 
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przeprowadzone w oparciu o otrzymane 
petycje dotyczące skutków niewdrożenia 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, a 
także sprawozdanie przyjęte w tej sprawie; 
odnotowuje wnioski i zalecenia przyjęte w 
2013 r. w następstwie wizyt we Włoszech 
(w regionach Kampania i Lacjum), skąd 
otrzymano szereg wniosków dotyczących 
niewłaściwego procesu decyzyjnego w 
odniesieniu do składowisk odpadów oraz 
związanych z tym skutków dla ludności 
lokalnej, a także odnotowuje intensywną, 
poświęconą tej samej tematyce wizytę 
informacyjną w Grecji, zorganizowaną 
jesienią 2013 r., w następstwie której 
ujawniono uchybienia w stosowaniu tej 
ważnej dyrektywy, a także zwrócono 
uwagę na wpływ takiej sytuacji na zdrowie 
ludności zamieszkującej niektóre obszary 
Grecji;

przeprowadzone w oparciu o otrzymane 
petycje dotyczące skutków niewdrożenia 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 
przez cały okres obecnej kadencji 
parlamentarnej, a także sprawozdanie 
przyjęte w tej sprawie; odnotowuje wnioski 
i zalecenia przyjęte w 2013 r. w 
następstwie wizyt we Włoszech (Kampania 
i Lacjum), skąd napłynął szereg petycji 
odnośnie do niewłaściwego procesu 
decyzyjnego w zakresie składowisk 
odpadów oraz związanych z tym skutków 
dla ludności lokalnej; podkreśla, że 
sytuacja ta nie została jeszcze rozwiązana 
w obu regionach, jako że petycje 
rozpatrywano w późniejszym okresie, w 
szczególności te dotyczące utrzymujących 
się toksycznych pożarów wywołanych 
silnie zanieczyszczającymi odpadami 
przemysłowymi w niektórych regionach 
Kampanii, oraz w Lacjum z powodu braku 
przejrzystości co do planów i 
instytucjonalnego gospodarowania 
odpadami po mającym miejsce w 
poprzednich miesiącach planowanym 
zamknięciu składowiska odpadów w 
miejscowości Malagrotta, co jest obecnie 
przedmiotem dochodzenia przed sądami 
wysokiego szczebla; a także odnotowuje 
intensywną, poświęconą tej samej tematyce 
wizytę informacyjną w Grecji, 
zorganizowaną jesienią 2013 r., w 
następstwie której ujawniono uchybienia w 
stosowaniu właściwych dyrektyw 
dotyczących odpadów, brak postępu w 
gospodarowaniu odpadami w zakresie 
dotyczącym planów i systemów 
znajdujących się na wyższym poziomie w 
hierarchii odpadów, a także zwrócono 
uwagę na wpływ takiej sytuacji na zdrowie 
ludności zamieszkującej niektóre obszary 
Grecji;

Or. en
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Poprawka 39
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina dochodzenia 
przeprowadzone w oparciu o otrzymane 
petycje dotyczące skutków niewdrożenia 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, a 
także sprawozdanie przyjęte w tej sprawie; 
odnotowuje wnioski i zalecenia przyjęte w 
2013 r. w następstwie wizyt we Włoszech 
(w regionach Kampania i Lacjum), skąd 
otrzymano szereg wniosków dotyczących 
niewłaściwego procesu decyzyjnego w 
odniesieniu do składowisk odpadów oraz 
związanych z tym skutków dla ludności 
lokalnej, a także odnotowuje intensywną, 
poświęconą tej samej tematyce wizytę 
informacyjną w Grecji, zorganizowaną 
jesienią 2013 r., w następstwie której 
ujawniono uchybienia w stosowaniu tej 
ważnej dyrektywy, a także zwrócono 
uwagę na wpływ takiej sytuacji na zdrowie 
ludności zamieszkującej niektóre obszary 
Grecji;

11. przypomina dochodzenia 
przeprowadzone w oparciu o otrzymane 
petycje dotyczące skutków niewdrożenia 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, a 
także sprawozdanie przyjęte w tej sprawie; 
odnotowuje wnioski i zalecenia przyjęte w 
2013 r. w następstwie wizyt we Włoszech 
(w regionach Kampania i Lacjum), skąd 
otrzymano szereg wniosków dotyczących 
niewłaściwego procesu decyzyjnego w 
odniesieniu do składowisk odpadów oraz 
związanych z tym skutków dla ludności 
lokalnej, a także odnotowuje intensywną, 
poświęconą tej samej tematyce wizytę 
informacyjną w Grecji, zorganizowaną 
jesienią 2013 r., w następstwie której 
ujawniono uchybienia w stosowaniu tej 
ważnej dyrektywy, a także zwrócono uwagę 
na wpływ takiej sytuacji na zdrowie ludności 
zamieszkującej niektóre obszary Grecji; 
zauważa, że w ostatnim czasie złożono wiele 
innych petycji w sprawie uchybień w 
gospodarowaniu odpadami w innych 
państwach członkowskich, w szczególności 
w regionie Walencji w Hiszpanii;

Or. en

Poprawka 40
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje sprawozdanie z wizyty 
informacyjnej w Polsce, w ramach której 
zbadano kwestię proponowanej budowy 
kopalni odkrywkowej na terenie Dolnego 
Śląska; z zadowoleniem przyjął również 

12. uznaje sprawozdanie z wizyty 
informacyjnej w Polsce, w ramach której 
zbadano kwestię proponowanej budowy 
kopalni odkrywkowej na terenie Dolnego 
Śląska, i która odbyła się w następstwie 
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prowadzone przy tej okazji intensywne 
dyskusje ze składającymi petycje oraz 
organami krajowymi poświęcone kwestii 
planów poszukiwania i wydobycia złóż 
gazu łupkowego, która była już tematem 
warsztatów przeprowadzonych przez 
Komisję Petycji w 2012 r.;

odmowy przyjęcia przez polskie władze 
wyników prawnie wiążącego referendum 
przeprowadzonego we wrześniu 2009 r. 
przeciwko przedsięwzięciu; w petycjach 
dotyczących tej sprawy wyrażano obawy, 
że proponowany sposób wydobycia jest 
sprzeczny z przepisami UE dotyczącymi 
zmniejszenia emisji CO2 i ochrony 
środowiska naturalnego; z zadowoleniem 
przyjął również prowadzone po raz 
pierwszy intensywne dyskusje 
ze składającymi petycje oraz organami 
krajowymi poświęcone kwestii planów 
poszukiwania i wydobycia złóż gazu 
łupkowego, która była już tematem 
warsztatów przeprowadzonych przez 
Komisję Petycji w 2012 r.;

Or. en

Poprawka 41
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla bardzo konstruktywną pracę 
wykonaną przez wszystkich członków 
Komisji Petycji w związku z petycjami 
otrzymanymi w sprawie hiszpańskiego 
prawa w zakresie zarządzania strefą 
przybrzeżną (Ley de Costas), zarówno w 
odniesieniu do wyników i wniosków z 
wizyty informacyjnej, jak i w odniesieniu 
do współpracy ze składającymi petycje 
oraz z właściwymi organami krajowymi; 
przypomina, że Komisja Petycji utworzyła 
specjalną grupę roboczą ad hoc, której 
zadaniem było dokładniejsze zbadanie tej 
złożonej kwestii i zapewnienie kontaktu z 
bardzo dużą liczbą osób składających 
petycje w tej sprawie; uznaje, że pomimo 
określonych korzyści, jakie składający 
petycje uzyskali w związku z przyjęciem 
nowych przepisów przez parlament 
hiszpański, pewne kwestie nadal pozostają 

13. podkreśla konstruktywną pracę 
wykonaną przez wszystkich członków 
Komisji Petycji w związku z petycjami 
otrzymanymi w sprawie hiszpańskiego 
prawa w zakresie zarządzania strefą 
przybrzeżną (Ley de Costas), zarówno w 
odniesieniu do wyników i wniosków z 
wizyty informacyjnej, jak i w odniesieniu 
do współpracy ze składającymi petycje 
oraz z właściwymi organami krajowymi; 
przypomina, że Komisja Petycji utworzyła 
specjalną grupę roboczą ad hoc, której 
zadaniem było dokładniejsze zbadanie tej 
złożonej kwestii i zapewnienie kontaktu z 
bardzo dużą liczbą osób składających 
petycje w tej sprawie; podkreśla potrzebę 
skutecznego uregulowania ochrony 
wybrzeży, zaznaczając, że ustawa o strefie 
przybrzeżnej nie jest spójna z 
wyznaczonymi jej celami, ponieważ 
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nierozwiązane, zarówno w dziedzinie praw 
własności, jak i ochrony środowiska, przy 
czym część z nich jest obecnie 
rozpatrywana przez Trybunał 
Konstytucyjny Hiszpanii; zwraca się do 
Komisji Europejskiej o dalsze aktywne 
monitorowanie tej sprawy;

wpływa negatywnie na dziedzictwo 
historyczne i tradycyjne społeczności, 
krzywdząc mieszkańców małych 
miejscowości przybrzeżnych, którzy 
zawsze w sposób zrównoważony 
współistnieli z morzem i jego 
ekosystemami; przypomina, że pewne 
kwestie nadal pozostają nierozwiązane, 
zarówno w dziedzinie praw własności, jak i 
ochrony środowiska, przy czym część z 
nich jest obecnie rozpatrywana przez 
Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii; zwraca 
się do Komisji Europejskiej o dalsze 
aktywne monitorowanie tej sprawy;

Or. en

Poprawka 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
podczas wizyty informacyjnej w Galicji, 
która odbyła się w lutym 2013 r., zdołano 
przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje 
ze składającymi petycje oraz władzami 
regionalnymi dotyczące braku 
odpowiednich oczyszczalni ścieków w 
regionie i wpływu takiej sytuacji na 
zdrowie ludności lokalnej oraz na 
działalność gospodarczą na niektórych 
obszarach, które są zanieczyszczone 
osadem i pozostałościami zawierającymi 
substancje szkodliwe dla środowiska 
i stanowiące potencjalne zagrożenie dla 
bieżącej produkcji owoców morza na 
niektórych obszarach; uznaje, że władze 
zobowiązały się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań na rzecz 
rozwiązania tych problemów oraz że w 
miejscowości Vigo powstaje nowa 
oczyszczalnia ścieków;

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
podczas wizyty informacyjnej w Galicji, 
która odbyła się w lutym 2013 r., zdołano 
przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje 
ze składającymi petycje oraz władzami 
regionalnymi dotyczące braku 
odpowiednich oczyszczalni ścieków w 
regionie i wpływu takiej sytuacji na 
zdrowie ludności lokalnej oraz na 
działalność gospodarczą na niektórych 
obszarach, które są zanieczyszczone 
osadem i pozostałościami zawierającymi 
substancje szkodliwe dla zdrowia 
publicznego, środowiska i stanowiące 
potencjalne zagrożenie dla bieżącej 
produkcji owoców morza na niektórych 
obszarach; oczekuje, że władze stanowczo
zobowiążą się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań na rzecz 
rozwiązania tych problemów oraz że w tym 
celu w skuteczny sposób wprowadzony 
zostanie zintegrowany plan oczyszczania 
ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą 
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na całym wybrzeżu riasowym; wyraża 
ubolewanie z powodu długotrwałej i 
nietypowej procedury opracowywania 
wniosków z wizyty;

Or. en

Poprawka 43
Angelika Werthmann
Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
podczas wizyty informacyjnej w Galicji, 
która odbyła się w lutym 2013 r., zdołano 
przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje 
ze składającymi petycje oraz władzami 
regionalnymi dotyczące braku 
odpowiednich oczyszczalni ścieków w 
regionie i wpływu takiej sytuacji na 
zdrowie ludności lokalnej oraz na 
działalność gospodarczą na niektórych 
obszarach, które są zanieczyszczone 
osadem i pozostałościami zawierającymi 
substancje szkodliwe dla środowiska 
i stanowiące potencjalne zagrożenie dla 
bieżącej produkcji owoców morza na 
niektórych obszarach; uznaje, że władze 
zobowiązały się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań na rzecz 
rozwiązania tych problemów oraz że w 
miejscowości Vigo powstaje nowa 
oczyszczalnia ścieków;

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
podczas wizyty informacyjnej w Galicji, 
która odbyła się w lutym 2013 r., zdołano 
przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje 
ze składającymi petycje oraz władzami 
regionalnymi dotyczące braku 
odpowiednich oczyszczalni ścieków w 
regionie i wpływu takiej sytuacji na 
zdrowie ludności lokalnej oraz na 
działalność gospodarczą na niektórych 
obszarach, które są zanieczyszczone 
osadem i pozostałościami zawierającymi 
substancje szkodliwe dla środowiska 
i stanowiące potencjalne zagrożenie dla 
bieżącej produkcji owoców morza na 
niektórych obszarach; uznaje, że władze 
zobowiązały się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań na rzecz 
rozwiązania tych problemów oraz że w 
miejscowości Vigo powstaje nowa 
oczyszczalnia ścieków; ubolewa nad 
faktem, że do sprawozdania nie załączono 
sprawozdania mniejszości dwóch 
członków delegacji;

Or. en

Poprawka 44
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
podczas wizyty informacyjnej w Galicji, 
która odbyła się w lutym 2013 r., zdołano 
przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje 
ze składającymi petycje oraz władzami 
regionalnymi dotyczące braku 
odpowiednich oczyszczalni ścieków w 
regionie i wpływu takiej sytuacji na 
zdrowie ludności lokalnej oraz na 
działalność gospodarczą na niektórych 
obszarach, które są zanieczyszczone 
osadem i pozostałościami zawierającymi 
substancje szkodliwe dla środowiska 
i stanowiące potencjalne zagrożenie dla 
bieżącej produkcji owoców morza na 
niektórych obszarach; uznaje, że władze 
zobowiązały się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań na rzecz 
rozwiązania tych problemów oraz że w 
miejscowości Vigo powstaje nowa 
oczyszczalnia ścieków;

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
podczas wizyty informacyjnej w Galicji, 
która odbyła się w lutym 2013 r., zdołano 
przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje 
ze składającymi petycje oraz władzami 
regionalnymi dotyczące braku 
odpowiednich oczyszczalni ścieków w 
regionie i wpływu takiej sytuacji na 
zdrowie ludności lokalnej oraz na 
działalność gospodarczą na niektórych 
obszarach, które są zanieczyszczone 
osadem i pozostałościami zawierającymi 
substancje szkodliwe dla środowiska 
i stanowiące potencjalne zagrożenie dla 
bieżącej produkcji owoców morza na 
niektórych obszarach; 

Or. en

Poprawka 45
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina zakres działania Komisji 
Petycji, wynikający z art. 202 ust. 2, 
obejmujący nie tylko składanie 
nieustawodawczych sprawozdań z własnej 
inicjatywy na posiedzenia plenarne w 
sprawach będących przedmiotem kilku 
petycji, ale również poddawanie krótkich 
uchwał pod głosowanie na posiedzeniach 
plenarnych w sprawach pilnych, tak jak 
miało to niedawno miejsce w przypadku 
huty ILVA w Tarencie; w ramach działań 
następczych w tej sprawie alarmuje o 



AM\1017554PL.doc 31/47 PE528.021v03-00

PL

znacznym pogorszeniu się sytuacji pod 
względem warunków środowiskowych i 
stanu zdrowia ludności lokalnej oraz 
wzywa Komisję do wykorzystania 
dostępnych jej mechanizmów w 
największym możliwym stopniu w celu 
zapewnienia natychmiastowej zgodności 
władz włoskich z prawodawstwem UE z 
zakresu ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że zasadnicze znaczenie dla 
prac Komisji Petycji dotyczących 
poszczególnych zagadnień ma 
wykorzystanie innych form działalności, 
takich jak pytania parlamentarne 
wymagające odpowiedzi ustnej, które są 
rozpatrywane podczas posiedzeń 
plenarnych; przypomina, że stanowią one 
bezpośrednią formę kontroli 
parlamentarnej nad innymi instytucjami 
i organami UE; wskazuje, że w 2013 r. 
Komisja Petycji skorzystała z tego prawa 
dziewięć razy, składając pytania dotyczące 
m.in. niepełnosprawności, dobrostanu 
zwierząt, gospodarowania odpadami 
i europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

17. uważa, że zasadnicze znaczenie dla prac 
Komisji Petycji dotyczących poszczególnych 
zagadnień ma wykorzystanie innych form 
działalności, takich jak pytania parlamentarne 
wymagające odpowiedzi ustnej, które są 
rozpatrywane podczas posiedzeń plenarnych; 
przypomina, że stanowią one bezpośrednią 
formę kontroli parlamentarnej nad innymi 
instytucjami i organami UE; wskazuje, że w 
2013 r. Komisja Petycji skorzystała z tego 
prawa dziewięć razy, składając pytania 
dotyczące m.in. niepełnosprawności, 
dobrostanu zwierząt, gospodarowania 
odpadami i europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej; wyraża głębokie ubolewanie, 
że niektóre z inicjatyw proponowanych przez 
komisję przygotowuje się do debaty na 
posiedzeniu plenarnym przez kilka miesięcy, 
co uniemożliwia Komisji zabranie głosu i 
udzielenie bezpośredniej odpowiedzi na 
obawy stale wyrażane prze obywateli UE;

Or. en

Poprawka 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje, że kwestie dotyczące ochrony 
środowiska nadal mają pierwszorzędne 
znaczenie dla składających petycje, co 
wyraźnie pokazuje, iż państwa 
członkowskie wciąż nie są w stanie 
sprostać oczekiwaniom w tej dziedzinie; 
zauważa, że w wielu petycjach składanych 
w tej sprawie główne powody troski to 
zdrowie publiczne, stąd poruszane są m.in. 
kwestie gospodarowania odpadami, 
bezpieczeństwa wody i energii jądrowej, 
jak również chronione gatunki zwierząt; 
wskazuje, że wiele petycji dotyczy nowych 
i przyszłych przedsięwzięć, które potęgują 
zagrożenie związane z oddziaływaniem na 
wspomniane obszary; przypomina, że 
chociaż państwa członkowskie starają się 
zaradzić tym sytuacjom, jasne jest, że 
znalezienie zrównoważonego rozwiązania 
nadal stanowi przeszkodę;

19. uznaje, że kwestie dotyczące ochrony 
środowiska nadal mają pierwszorzędne 
znaczenie dla składających petycje, co 
wyraźnie pokazuje, iż państwa członkowskie 
wciąż nie są w stanie sprostać oczekiwaniom 
w tej dziedzinie; zauważa, że w wielu 
petycjach składanych w tej sprawie główne 
powody troski to zdrowie publiczne, stąd 
poruszane są m.in. kwestie gospodarowania 
odpadami, bezpieczeństwa wody i energii 
jądrowej, jak również chronione gatunki 
zwierząt; wskazuje, że wiele petycji dotyczy 
nowych i przyszłych przedsięwzięć, które 
potęgują zagrożenie związane z 
oddziaływaniem na wspomniane obszary; 
podkreśla znaczenie prawidłowego wdrożenia 
wszystkich przepisów dotyczących oceny
oddziaływania na środowisko przez państwa 
członkowskie, zgodnie z ich literą i duchem, 
oraz przypomina, że gdy państwa 
członkowskie starają się zaradzić tym 
sytuacjom, jasne jest, że znalezienie 
najbardziej zrównoważonego rozwiązania ma 
znaczenie nadrzędne;

Or. en

Poprawka 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję Petycji do dalszej 
analizy skutków sprawy ERT dotyczącej 
interpretacji art. 51 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz jej 
konsekwencji w zakresie petycji, jak 
również do zbadania, jakie faktyczne 
przeszkody napotykają obywatele UE 
wnioskujący o zastosowanie trybu 
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prejudycjalnego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu 
uzyskania wiarygodnych interpretacji 
kwestii podlegających pod ustawodawstwo 
europejskie w sprawach prowadzonych 
przed sądami krajowymi;

Or. en

Poprawka 49
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje, że kwestie dotyczące ochrony 
środowiska nadal mają pierwszorzędne 
znaczenie dla składających petycje, co 
wyraźnie pokazuje, iż państwa 
członkowskie wciąż nie są w stanie 
sprostać oczekiwaniom w tej dziedzinie; 
zauważa, że w wielu petycjach składanych 
w tej sprawie główne powody troski to 
zdrowie publiczne, stąd poruszane są m.in. 
kwestie gospodarowania odpadami, 
bezpieczeństwa wody i energii jądrowej, 
jak również chronione gatunki zwierząt; 
wskazuje, że wiele petycji dotyczy nowych 
i przyszłych przedsięwzięć, które potęgują 
zagrożenie związane z oddziaływaniem na 
wspomniane obszary;

19. uznaje, że kwestie dotyczące ochrony 
środowiska nadal mają pierwszorzędne 
znaczenie dla składających petycje, co 
wyraźnie pokazuje, iż państwa 
członkowskie wciąż nie są w stanie 
sprostać oczekiwaniom w tej dziedzinie; 
zauważa, że w wielu petycjach składanych 
w tej sprawie główne powody troski to 
zdrowie publiczne, stąd poruszane są m.in. 
kwestie gospodarowania odpadami, 
bezpieczeństwa wody i energii jądrowej, 
jak również chronione gatunki zwierząt; 
wskazuje, że wiele petycji dotyczy nowych 
i przyszłych przedsięwzięć w zakresie
wydobycia gazu łupkowego oraz 
poszukiwania ropy, które potęgują 
zagrożenie związane z oddziaływaniem na 
wspomniane obszary;

Or. en

Poprawka 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie 
w dniu 1 kwietnia 2012 r. europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, a także 
rejestrację pierwszej inicjatywy 
obywatelskiej poświęconej polityce na 
rzecz młodzieży w Europie – „Fraternité 
2020” oraz przeprowadzoną niedawno 
pomyślnie inicjatywę obywatelską 
dotyczącą prawa do wody; uważa, że 
europejska inicjatywa obywatelska stanowi 
pierwszy instrument ponadnarodowej 
demokracji uczestniczącej i umożliwi 
obywatelom czynny udział w 
kształtowaniu polityki i prawodawstwa 
UE; potwierdza ponownie swoje 
zobowiązanie do udziału w organizacji 
wysłuchań publicznych związanych z 
udanymi europejskimi inicjatywami 
obywatelskimi, przy aktywnym 
zaangażowaniu ze strony wszystkich 
zainteresowanych komisji 
parlamentarnych; podkreśla potrzebę 
przeprowadzania regularnych przeglądów 
sytuacji w zakresie europejskich inicjatyw 
obywatelskich w celu usprawnienia 
procedury, a jednocześnie ograniczenia 
biurokracji i innych przeszkód;

20. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie 
w dniu 1 kwietnia 2012 r. europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, a także 
rejestrację pierwszej inicjatywy 
obywatelskiej poświęconej polityce na 
rzecz młodzieży w Europie – „Fraternité 
2020” oraz przeprowadzoną niedawno 
pomyślnie inicjatywę obywatelską 
dotyczącą prawa do wody; uważa, że 
europejska inicjatywa obywatelska stanowi 
pierwszy instrument ponadnarodowej 
demokracji uczestniczącej i umożliwi 
obywatelom czynny udział w 
kształtowaniu polityki i prawodawstwa 
UE; potwierdza ponownie swoje 
zobowiązanie do udziału w organizacji 
wysłuchań publicznych związanych z 
udanymi europejskimi inicjatywami 
obywatelskimi, przy aktywnym 
zaangażowaniu ze strony wszystkich 
zainteresowanych komisji 
parlamentarnych; podkreśla potrzebę 
przeprowadzania regularnych przeglądów 
sytuacji w zakresie europejskich inicjatyw 
obywatelskich w celu usprawnienia 
procedury, a jednocześnie ograniczenia 
biurokracji i innych przeszkód; ma 
świadomość, że wynik pierwszych 
wysłuchań parlamentarnych w ramach 
pierwszej przeprowadzonej pomyślnie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
która odbyła się w 2014 r., jest istotny dla 
określenia wysokich norm 
proceduralnych i oczekiwań obywateli 
dotyczących wykonywania tego prawa w 
przyszłości, i zobowiązuje się do nadania 
zapewnianiu skuteczności w procesie 
uczestnictwa instytucjonalnego priorytetu;

Or. en

Poprawka 51
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. docenia decyzję Komisji o ogłoszeniu 
roku 2013 „Europejskim Rokiem Obywateli”, 
by zapewnić obywatelom Unii cenne 
informacje o przysługujących im prawach, a 
także umożliwić im zrozumienie tych praw, 
oraz zaprezentować narzędzia demokratyczne, 
które mają do dyspozycji, by domagać się ich 
przestrzegania; uważa, że „Europejski Rok 
Obywateli” należy wykorzystać do szerszego 
rozpowszechniania informacji na temat nowej 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby w 
ten sposób zapewnić jasne i zrozumiałe 
wytyczne służące ograniczeniu bardzo 
częstych przypadków uznawania dokumentów 
za niedopuszczalne, których liczba jest 
porównywalna do poziomu, jaki nadal 
odnotowuje się w przypadku petycji;

21. docenia decyzję Komisji o ogłoszeniu 
roku 2013 „Europejskim Rokiem 
Obywateli”, by zapewnić obywatelom Unii 
cenne informacje o przysługujących im 
prawach, a także umożliwić im 
zrozumienie tych praw, oraz 
zaprezentować narzędzia demokratyczne, 
które mają do dyspozycji, by domagać się 
ich przestrzegania; uważa, że „Europejski 
Rok Obywateli” należy wykorzystać do 
szerszego rozpowszechniania informacji na 
temat nowej europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, aby w ten sposób zapewnić 
jasne i zrozumiałe wytyczne służące 
ograniczeniu bardzo częstych przypadków 
uznawania dokumentów za 
niedopuszczalne, których liczba jest 
porównywalna do poziomu, jaki nadal 
odnotowuje się w przypadku petycji; jest 
przekonany, że portal internetowy do 
składania petycji stanowi cenny i 
namacalny wkład Parlamentu 
Europejskiego w obywatelstwo 
europejskie;

Or. en

Poprawka 52
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję, jako strażnika 
traktatu, do zapewnienia, aby aktualne 
braki we wdrażaniu przepisów UE 
ujawnione w wielu petycjach złożonych do 
PE zostały uzupełnione, tak aby obywatele 
UE mogli w pełni korzystać ze swoich 
praw;
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Or. en

Poprawka 53
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża ubolewanie, że obywatele Unii, 
którzy korzystają z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nadal doświadczają częstych problemów 
wskutek błędnego stosowania przez władze 
publiczne przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego;

23. wyraża ubolewanie, że obywatele Unii, 
którzy korzystają z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nadal doświadczają częstych problemów 
wskutek błędnego stosowania przez władze 
publiczne przepisów UE; wyraża 
ubolewanie, że obywatele niektórych 
państw członkowskich UE nie mają 
pełnych praw do swobodnego 
przemieszczania się; zwraca uwagę na 
fakt, że setki obywateli Hiszpanii, 
Rumunii i Bułgarii zostało 
deportowanych z Belgii, ponieważ to 
państwo członkowskie podjęło decyzję o 
odwołaniu ich statusu legalnych 
rezydentów;

Or. en

Poprawka 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża ubolewanie, że w ostatnich 
czasach sprawozdania z misji 
wyjaśniających i inne dokumenty nie 
zostały przetłumaczone na języki 
urzędowe UE, w szczególności na języki 
składających petycje;
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Or. en

Poprawka 55
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24a. jest zdania, że Europejski Rzecznik 
Praw Obywatelskich powinien być de 
facto niezależny, mianowicie traktowany 
jak sędzia; uważa, że taka niezależna rola 
jest lepiej odbierana przez opinię 
publiczną w sytuacji, gdy Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma 
oczywistych powiązań partyjnych;
podkreśla znaczenie zachowania w 
przyszłości obiektywności i 
niepolitycznego profilu Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w celu 
zapewnienia odpowiedniej obrony praw 
obywateli;

Or. en

Poprawka 56
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Podtytuł przed ustępem 25

Projekt rezolucji Poprawka

Nowe perspektywy i stosunki z innymi 
instytucjami

skreślony

Or. en

Poprawka 57
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. wskazuje, że ta ostatnia rezolucja 
nieustawodawcza mogłaby zawierać nowe 
propozycje dotyczące zwiększenia 
znaczenia prac Komisji Petycji w 
Parlamencie poprzez podniesienie jej 
profilu jako komisji sprawującej kontrolę; 
zachęca nowo wybraną Komisję Petycji do 
wyznaczenia wewnętrznych 
sprawozdawców ds. sprawozdań rocznych 
dotyczących głównych polityk, które 
znajdują się w kręgu zainteresowań 
składających petycje obywateli Unii; 
zachęca pozostałe komisje parlamentarne 
do większego angażowania Komisji Petycji 
jako komisji opiniodawczej odnośnie do 
sprawozdań z wdrożenia i innych 
instrumentów służących monitorowaniu 
prawidłowej transpozycji i wdrażania 
prawodawstwa UE w państwach 
członkowskich; podkreśla znaczenie 
deneutralizacji Komisji Petycji i 
związanego z tym statusu wśród komisji 
parlamentarnych, również ze względu na 
stale wzrastającą liczbę otrzymywanych 
petycji i związane z nimi działania; 
zachęca, aby na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego poświęcano 
więcej czasu na debaty dotyczące petycji 
obywateli Unii i pracy Komisji Petycji;

25. wskazuje na wagę zwiększenia 
znaczenia prac Komisji Petycji w 
Parlamencie poprzez podniesienie jej 
profilu jako komisji sprawującej kontrolę; 
zachęca nowo wybraną Komisję Petycji do 
wyznaczenia wewnętrznych 
sprawozdawców ds. sprawozdań rocznych 
dotyczących głównych polityk, które 
znajdują się w kręgu zainteresowań 
składających petycje obywateli Unii; 
zachęca pozostałe komisje parlamentarne 
do większego angażowania Komisji Petycji 
jako komisji opiniodawczej odnośnie do 
sprawozdań z wdrożenia i innych 
instrumentów służących monitorowaniu 
prawidłowej transpozycji i wdrażania 
prawodawstwa UE w państwach 
członkowskich, jak również do 
uwzględniania, podczas przeglądu 
istniejącego dorobku, wkładu tej komisji, 
biorąc pod uwagę praktyczną wiedzę, 
którą zdobyła na przestrzeni lat 
rozpatrując konkretne przypadki w wielu 
dziedzinach prawa UE; podkreśla 
znaczenie deneutralizacji Komisji Petycji i 
związanego z tym statusu wśród komisji 
parlamentarnych, również ze względu na 
stale wzrastającą liczbę otrzymywanych 
petycji i związane z nimi działania; 
zachęca, aby na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego poświęcano 
więcej czasu na debaty dotyczące petycji 
obywateli Unii i pracy Komisji Petycji;

Or. en

Poprawka 58
Heinz K. Becker
Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wskazuje, że ta ostatnia rezolucja 25. wskazuje, że ta ostatnia rezolucja 
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nieustawodawcza mogłaby zawierać nowe 
propozycje dotyczące zwiększenia 
znaczenia prac Komisji Petycji w 
Parlamencie poprzez podniesienie jej 
profilu jako komisji sprawującej kontrolę; 
zachęca nowo wybraną Komisję Petycji do 
wyznaczenia wewnętrznych 
sprawozdawców ds. sprawozdań rocznych 
dotyczących głównych polityk, które 
znajdują się w kręgu zainteresowań 
składających petycje obywateli Unii; 
zachęca pozostałe komisje parlamentarne 
do większego angażowania Komisji Petycji 
jako komisji opiniodawczej odnośnie do 
sprawozdań z wdrożenia i innych 
instrumentów służących monitorowaniu 
prawidłowej transpozycji i wdrażania 
prawodawstwa UE w państwach 
członkowskich; podkreśla znaczenie 
deneutralizacji Komisji Petycji i 
związanego z tym statusu wśród komisji 
parlamentarnych, również ze względu na 
stale wzrastającą liczbę otrzymywanych 
petycji i związane z nimi działania; 
zachęca, aby na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego poświęcano 
więcej czasu na debaty dotyczące petycji 
obywateli Unii i pracy Komisji Petycji;

nieustawodawcza mogłaby zawierać nowe 
propozycje dotyczące zwiększenia 
znaczenia prac Komisji Petycji w 
Parlamencie poprzez podniesienie jej 
profilu jako komisji sprawującej kontrolę; 
zachęca nowo wybraną Komisję Petycji do 
wyznaczenia wewnętrznych 
sprawozdawców ds. sprawozdań rocznych 
dotyczących głównych polityk, które 
znajdują się w kręgu zainteresowań 
składających petycje obywateli Unii, oraz 
zacieśnienia współpracy z innymi 
komisjami parlamentarnymi poprzez 
systematyczne zapraszanie ich członków 
(np. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) do uczestnictwa w 
debatach w ramach komisji PETI 
dotyczących właściwych im obszarów 
kompetencji ustawodawczych; zachęca 
pozostałe komisje parlamentarne do 
większego angażowania Komisji Petycji 
jako komisji opiniodawczej odnośnie do 
sprawozdań z wdrożenia i innych 
instrumentów służących monitorowaniu 
prawidłowej transpozycji i wdrażania 
prawodawstwa UE w państwach 
członkowskich; podkreśla znaczenie 
deneutralizacji Komisji Petycji i 
związanego z tym statusu wśród komisji 
parlamentarnych, również ze względu na 
stale wzrastającą liczbę otrzymywanych 
petycji i związane z nimi działania; 
zachęca, aby na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego poświęcano 
więcej czasu na debaty dotyczące petycji 
obywateli Unii i pracy Komisji Petycji;

Or. en

Poprawka 59
Heinz K. Becker
Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla potrzebę zwiększenia 
współpracy między Komisją Petycji a 
innymi instytucjami i organami UE, a także 
władzami krajowymi w państwach 
członkowskich; uznaje znaczenie Komisji 
Petycji w umacnianiu zorganizowanego 
dialogu i systematycznej współpracy z 
państwami członkowskimi, zwłaszcza z 
komisjami petycji w parlamentach 
narodowych; utworzenie takiego 
partnerstwa umożliwi wymianę 
najlepszych doświadczeń i praktyk, 
a ostatecznie sprawi, że Parlament 
Europejski będzie bliżej spraw, które są 
przedmiotem troski obywateli Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 
ramach parlamentu Irlandii (Oireachtas) 
Wspólnej Komisji ds. Dochodzeń, Nadzoru 
i Petycji, a także użyteczne relacje, jakie 
nawiązała w tym roku z Parlamentem 
Europejskim, aby zapewnić jeszcze lepszą 
służbę na rzecz obywateli; odnotowuje, że 
parlamenty innych państw członkowskich 
rozważają obecnie utworzenie komisji 
petycji lub podobnych organów lub że 
niektóre państwa członkowskie ustanowiły 
inne procesy służące rozpatrywaniu 
petycji;

26. podkreśla potrzebę zwiększenia 
współpracy między Komisją Petycji a 
innymi instytucjami i organami UE, a także 
władzami krajowymi w państwach 
członkowskich; uznaje znaczenie Komisji 
Petycji w umacnianiu zorganizowanego 
dialogu i systematycznej współpracy z 
państwami członkowskimi, zwłaszcza z 
komisjami petycji w parlamentach 
narodowych, np. poprzez odbywanie 
regularnych posiedzeń z 
przewodniczącymi komisji petycji 
w parlamentach narodowych; utworzenie 
takiego partnerstwa umożliwi wymianę 
najlepszych doświadczeń i praktyk, 
bardziej systemowy i skuteczny tryb 
przekazywania petycji na odpowiedni 
szczebel lub odpowiednim organom,
a ostatecznie sprawi, że Parlament 
Europejski będzie bliżej spraw, które są 
przedmiotem troski obywateli Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 
ramach parlamentu Irlandii (Oireachtas) 
Wspólnej Komisji ds. Dochodzeń, Nadzoru 
i Petycji, a także użyteczne relacje, jakie 
nawiązała w tym roku z Parlamentem 
Europejskim, aby zapewnić jeszcze lepszą 
służbę na rzecz obywateli; odnotowuje, że 
parlamenty innych państw członkowskich 
rozważają obecnie utworzenie komisji 
petycji lub podobnych organów lub że 
niektóre państwa członkowskie ustanowiły 
inne procesy służące rozpatrywaniu 
petycji;

Or. en

Poprawka 60
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. zwraca się do Komisji o należyte 
uznanie roli petycji w monitorowaniu 
skutecznego stosowania prawa UE, 
zważywszy że petycje stanowią zazwyczaj 
pierwsze sygnały opóźnień we wdrażaniu 
środków prawnych przez państwa 
członkowskie; zachęca Parlament 
Europejski, aby w ramach porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Komisją zalecił 
ograniczenie czasu na udzielenie 
odpowiedzi na wnioski Komisji Petycji, a 
także stałe informowanie Komisji Petycji o 
przebiegu postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, które są bezpośrednio 
związane z petycjami;

27. zwraca się do Komisji o należyte 
uznanie roli petycji w monitorowaniu 
skutecznego stosowania prawa UE, 
zważywszy że petycje stanowią zazwyczaj 
pierwsze sygnały opóźnień we wdrażaniu 
środków prawnych przez państwa 
członkowskie; zachęca Parlament 
Europejski, aby w ramach porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Komisją zalecił 
ograniczenie czasu na udzielenie 
odpowiedzi na wnioski Komisji Petycji, a 
także stałe informowanie Komisji Petycji o 
przebiegu postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, które są bezpośrednio 
związane z petycjami; natomiast w ujęciu 
ogólnym instytucje europejskie powinny 
dostarczać więcej informacji i być bardziej 
przejrzyste w odniesieniu do obywateli UE 
w celu zwalczania coraz bardziej 
powszechnego wrażenia deficytu 
demokratycznego;

Or. en

Poprawka 61
Elena Băsescu
Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. zachęca państwa członkowskie do 
odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na 
petycje dotyczące wdrażania i 
wykonywania przepisów prawa UE oraz 
przywiązuje szczególną wagę do obecności 
i aktywnej współpracy przedstawicieli 
państw członkowskich na posiedzeniach 
Komisji Petycji; zdecydowanie chce 
utrzymać ścisłą współpracę i bliskie 
kontakty między instytucjami UE 
a obywatelami;

28. podkreśla, że ścisła współpraca z 
państwami członkowskimi jest ważna dla 
prac Komisji Petycji; zachęca państwa 
członkowskie do odgrywania aktywnej roli 
w reagowaniu na petycje dotyczące 
stosowania i przestrzegania przepisów 
prawa europejskiego, a ponadto 
przywiązuje szczególną wagę do obecności 
i aktywnej współpracy przedstawicieli 
państw członkowskich na posiedzeniach 
Komisji Petycji; zdecydowanie chce 
utrzymać ścisłą współpracę i bliskie 
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kontakty między instytucjami UE 
a obywatelami;

Or. en

Poprawka 62
Angelika Werthmann
Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa członków Komisji Petycji do 
przyjęcia ostatecznej wersji przepisów 
wewnętrznych w celu zapewnienia 
możliwie największej skuteczności i 
otwartości prac Komisji Petycji oraz do 
złożenia wniosków dotyczących 
odnośnego przeglądu Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w celu 
konsolidacji ich starań na rzecz poprawy 
metod pracy, podejmowanych nieustannie 
w trakcie całej siódmej kadencji; wzywa 
Komisję Petycji do przyjęcia jasnych ram 
czasowych w procesie dotyczącym petycji, 
tak aby przyspieszyć w Parlamencie 
Europejskim poszczególne etapy 
rozpatrywania petycji oraz zapewnić 
jeszcze większą przejrzystość całego 
procesu i nadać mu jeszcze bardziej 
demokratyczny charakter; podkreśla, że w 
ten sposób można by ustanowić ściśle 
określone etapy rozpatrywania petycji – od 
rejestracji po jej zamknięcie w 
Parlamencie Europejskim, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku już 
obowiązujących terminów dla przebiegu 
prac nad dokumentami ustawodawczymi i 
nieustawodawczymi; przypomina, że 
wizyty informacyjne stanowią dla Komisji 
Petycji jeden z kluczowych instrumentów 
badania poszczególnych spraw, a zatem 
konieczny jest pilny przegląd właściwych 
przepisów, tak aby nowo wybrani 
członkowie mogli uczestniczyć 
w skutecznych wizytach i przekazywać 

skreślony
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niezwłocznie zarówno składającym 
petycje, jak i Komisji Petycji 
sprawozdania w sprawie wyników i 
zaleceń;

Or. en

Poprawka 63
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Podtytuł przed ustępem 30

Projekt rezolucji Poprawka

Metodologia pracy skreślony

Or. enPoprawka 64
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa członków Komisji Petycji do 
przyjęcia ostatecznej wersji przepisów 
wewnętrznych w celu zapewnienia 
możliwie największej skuteczności i 
otwartości prac Komisji Petycji oraz do 
złożenia wniosków dotyczących 
odnośnego przeglądu Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w celu 
konsolidacji ich starań na rzecz poprawy 
metod pracy, podejmowanych nieustannie 
w trakcie całej siódmej kadencji; wzywa 
Komisję Petycji do przyjęcia jasnych ram 
czasowych w procesie dotyczącym petycji, 
tak aby przyspieszyć w Parlamencie 
Europejskim poszczególne etapy 
rozpatrywania petycji oraz zapewnić 
jeszcze większą przejrzystość całego 
procesu i nadać mu jeszcze bardziej 
demokratyczny charakter; podkreśla, że w 
ten sposób można by ustanowić ściśle 
określone etapy rozpatrywania petycji – od 
rejestracji po jej zamknięcie w 
Parlamencie Europejskim, podobnie jak 

30. przypomina, że wizyty informacyjne 
stanowią dla Komisji Petycji jeden z 
kluczowych instrumentów badania 
poszczególnych spraw, a zatem konieczny 
jest pilny przegląd właściwych przepisów, 
tak aby nowo wybrani członkowie mogli 
uczestniczyć w skutecznych wizytach i 
przekazywać niezwłocznie zarówno 
składającym petycje, jak i Komisji Petycji 
sprawozdania w sprawie wyników i 
zaleceń;
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ma to miejsce w przypadku już 
obowiązujących terminów dla przebiegu 
prac nad dokumentami ustawodawczymi i 
nieustawodawczymi; przypomina, że 
wizyty informacyjne stanowią dla Komisji 
Petycji jeden z kluczowych instrumentów 
badania poszczególnych spraw, a zatem 
konieczny jest pilny przegląd właściwych 
przepisów, tak aby nowo wybrani 
członkowie mogli uczestniczyć 
w skutecznych wizytach i przekazywać 
niezwłocznie zarówno składającym 
petycje, jak i Komisji Petycji sprawozdania 
w sprawie wyników i zaleceń;

Or. enPoprawka 65
Heinz K. Becker
Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa członków Komisji Petycji do 
przyjęcia ostatecznej wersji przepisów 
wewnętrznych w celu zapewnienia 
możliwie największej skuteczności i 
otwartości prac Komisji Petycji oraz do 
złożenia wniosków dotyczących 
odnośnego przeglądu Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w celu 
konsolidacji ich starań na rzecz poprawy 
metod pracy, podejmowanych nieustannie 
w trakcie całej siódmej kadencji; wzywa 
Komisję Petycji do przyjęcia jasnych ram 
czasowych w procesie dotyczącym petycji, 
tak aby przyspieszyć w Parlamencie 
Europejskim poszczególne etapy 
rozpatrywania petycji oraz zapewnić 
jeszcze większą przejrzystość całego 
procesu i nadać mu jeszcze bardziej 
demokratyczny charakter; podkreśla, że w 
ten sposób można by ustanowić ściśle 
określone etapy rozpatrywania petycji – od 
rejestracji po jej zamknięcie w Parlamencie 
Europejskim, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku już obowiązujących 

30. wzywa członków Komisji Petycji do 
przyjęcia ostatecznej wersji przepisów 
wewnętrznych w celu zapewnienia 
możliwie największej skuteczności i 
otwartości prac Komisji Petycji oraz do 
złożenia wniosków dotyczących 
odnośnego przeglądu Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w celu 
konsolidacji ich starań na rzecz poprawy 
metod pracy, podejmowanych nieustannie 
w trakcie całej siódmej kadencji; wzywa 
Komisję Petycji do przyjęcia jasnych ram 
czasowych w procesie dotyczącym petycji, 
tak aby przyspieszyć w Parlamencie 
Europejskim poszczególne etapy 
rozpatrywania petycji oraz zapewnić 
jeszcze większą przejrzystość całego 
procesu i nadać mu jeszcze bardziej 
demokratyczny charakter; podkreśla, że w 
ten sposób można by ustanowić ściśle 
określone etapy rozpatrywania petycji – od 
rejestracji po jej zamknięcie w Parlamencie 
Europejskim, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku już obowiązujących 
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terminów dla przebiegu prac nad 
dokumentami ustawodawczymi i 
nieustawodawczymi; przypomina, że 
wizyty informacyjne stanowią dla Komisji 
Petycji jeden z kluczowych instrumentów 
badania poszczególnych spraw, a zatem 
konieczny jest pilny przegląd właściwych 
przepisów, tak aby nowo wybrani 
członkowie mogli uczestniczyć 
w skutecznych wizytach i przekazywać 
niezwłocznie zarówno składającym 
petycje, jak i Komisji Petycji sprawozdania 
w sprawie wyników i zaleceń;

terminów dla przebiegu prac nad 
dokumentami ustawodawczymi i 
nieustawodawczymi; uważa, że w ramach 
tych terminów należy utworzyć
mechanizm ostrzegawczy, który będzie 
automatycznie zwracać uwagę członków 
na petycje, w odniesieniu do których przez 
długi okres czasu nie podjęto żadnych 
działań ani nie wysłano żadnej 
korespondencji, tak aby uniknąć sytuacji, 
w której stare petycje pozostają otwarte 
przez wiele lat bez zasadnej przyczyny;
przypomina, że wizyty informacyjne 
stanowią dla Komisji Petycji jeden z 
kluczowych instrumentów badania 
poszczególnych spraw, a zatem konieczny 
jest pilny przegląd właściwych przepisów, 
tak aby nowo wybrani członkowie mogli 
uczestniczyć w skutecznych wizytach i 
przekazywać niezwłocznie zarówno 
składającym petycje, jak i Komisji Petycji 
sprawozdania w sprawie wyników i 
zaleceń;

Or. en

Poprawka 66
Margrete Auken
Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje obecność 
władz publicznych zainteresowanych 
państw członkowskich oraz innych 
zainteresowanych stron na posiedzeniach 
Komisji Petycji; podkreśla, że Komisja 
Petycji jest jedyną komisją, która 
systematycznie zapewnia obywatelom 
platformę umożliwiającą zgłaszanie obaw 
bezpośrednio posłom do Parlamentu 
Europejskiego oraz zapewniającą 
wielostronny dialog między instytucjami 
UE, władzami krajowymi i składającymi 

31. z zadowoleniem przyjmuje obecność 
władz publicznych zainteresowanych państw 
członkowskich oraz innych zainteresowanych 
stron na posiedzeniach Komisji Petycji; 
podkreśla, że Komisja Petycji jest jedyną 
komisją, która systematycznie zapewnia 
obywatelom platformę umożliwiającą 
zgłaszanie obaw bezpośrednio posłom do 
Parlamentu Europejskiego oraz zapewniającą 
wielostronny dialog między instytucjami UE, 
władzami krajowymi i składającymi petycje;
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petycje; proponuje, aby – w celu 
ułatwienia organizacji posiedzeń oraz 
ograniczenia w przyszłości kosztów 
podróży – Komisja Petycji i administracja 
Parlamentu zbadały możliwość 
uczestnictwa składających petycje lub 
władz publicznych z wykorzystaniem 
wideokonferencji lub podobnego 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 67
Heinz K. Becker
Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. odnotowuje stały wzrost liczby petycji 
w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej i 
jest nadal bardzo zaniepokojony 
niezmiennie zbyt długimi opóźnieniami i 
terminami na udzielenie odpowiedzi na 
etapie rejestracji i uznawania 
dopuszczalności; wzywa do zapewnienia w 
sekretariacie Komisji Petycji dodatkowych 
ekspertów w dziedzinie prawa i 
pracowników administracyjnych, 
odpowiedzialnych za wydawanie zaleceń, 
czy dana petycja dotyczy spraw 
wchodzących w zakres kompetencji prawa 
UE; wyraża przekonanie, że uruchomienie 
nowego portalu internetowego do 
składania petycji umożliwi ograniczenie 
liczby budzących wątpliwości pism, które 
są niekiedy rejestrowane jako petycje;

32. odnotowuje stały wzrost liczby petycji 
w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej i 
jest nadal bardzo zaniepokojony 
niezmiennie zbyt długimi opóźnieniami i 
terminami na udzielenie odpowiedzi na 
etapie rejestracji i uznawania 
dopuszczalności; wzywa do zapewnienia w 
sekretariacie Komisji Petycji dodatkowych 
ekspertów w dziedzinie prawa i 
pracowników administracyjnych, 
odpowiedzialnych za wydawanie zaleceń, 
czy dana petycja dotyczy spraw 
wchodzących w zakres kompetencji prawa 
UE; uważa, że zalecenia te wraz ze 
streszczeniami petycji należy udostępniać 
członkom najpierw jedynie w języku 
angielskim, a następnie tłumaczyć na 
wszystkie języki urzędowe, tylko jeśli są 
publikowane, tak aby przyspieszyć 
podjęcie pierwszych decyzji o 
dopuszczalności; wyraża przekonanie, że 
uruchomienie nowego portalu 
internetowego do składania petycji 
umożliwi ograniczenie liczby budzących 
wątpliwości pism, które są niekiedy 
rejestrowane jako petycje;
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