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Poprawka 1
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że poprzez Komisję 
Petycji Parlament zobowiązany jest 
analizować zasadność takich wniosków i 
robić wszystko, co w jego mocy, by 
położyć kres takim przypadkom łamania 
prawa; mając na uwadze, że aby 
udostępnić obywatelom najbardziej 
odpowiednie i szybkie środki zaradcze, 
Komisja Petycji nieustannie zacieśnia 
współpracę z Komisją Europejską, innymi 
komisjami parlamentarnymi i państwami 
członkowskimi,

G. mając na uwadze, że poprzez Komisję 
Petycji Parlament zobowiązany jest 
analizować zasadność takich wniosków i 
robić wszystko, co w jego mocy, by 
położyć kres takim przypadkom łamania 
prawa; mając na uwadze, że aby 
udostępnić obywatelom najbardziej 
odpowiednie i szybkie środki zaradcze, 
Komisja Petycji nieustannie zacieśnia 
współpracę z Komisją Europejską, innymi 
komisjami parlamentarnymi, europejskimi 
organami, agencjami i sieciami oraz
państwami członkowskimi,

Or. en

Poprawka 2
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że liczba 
niedopuszczalnych petycji otrzymanych w 
2009 r. wskazuje, że należy położyć 
większy nacisk na lepsze informowanie 
obywateli o kompetencjach Unii i roli 
poszczególnych instytucji,

I. mając na uwadze, że liczba 
niedopuszczalnych petycji otrzymanych w 
2009 r. wskazuje, że należy położyć 
większy nacisk na lepsze informowanie 
obywateli o kompetencjach Unii i roli 
poszczególnych instytucji, a także o 
przykładowych tematach petycji, które 
mogą zostać przekazane Komisji Petycji,

Or. en
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Poprawka 3
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w wielu 
przypadkach obywatele kierują do 
Parlamentu Europejskiego petycje w 
sprawie decyzji podejmowanych przez 
właściwe władze administracyjne lub 
sądowe w państwach członkowskich,

J. mając na uwadze, że w wielu 
przypadkach obywatele kierują do 
Parlamentu Europejskiego petycje w 
sprawie decyzji podejmowanych przez 
właściwe władze administracyjne lub 
sądowe w państwach członkowskich; 
obywatele potrzebują w związku z tym 
mechanizmów umożliwiających im 
zwracanie się do władz krajowych o 
wywiązywanie się z obowiązków 
spoczywających na nich w związku z 
europejskim procesem legislacyjnym i 
procesem wdrażania prawa,

Or. en

Poprawka 4
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że obywatele powinni 
mieć świadomość, że zgodnie z uznaną 
przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich decyzją z grudnia 2009 r. 
zamykającą postępowanie w sprawie 
skargi 822/2009/BU wniesionej przeciwko 
Komisji Europejskiej postępowania 
toczące się przed sądami krajowymi 
stanowią część procesu wdrażania 
europejskiego prawodawstwa w państwach 
członkowskich oraz że Komisja Petycji nie 
może zajmować się sprawami 
podlegającymi sądom krajowym ani 
dokonywać przeglądu wyników takich 

K. mając na uwadze, że obywatele powinni 
mieć świadomość, że zgodnie z uznaną 
przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich decyzją z grudnia 2009 r. 
zamykającą postępowanie w sprawie 
skargi 822/2009/BU wniesionej przeciwko 
Komisji Europejskiej postępowania 
toczące się przed sądami krajowymi 
stanowią część procesu wdrażania 
europejskiego prawodawstwa w państwach 
członkowskich oraz że Komisja Petycji nie 
może zajmować się sprawami 
podlegającymi sądom krajowym ani 
dokonywać przeglądu wyników takich 
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postępowań, postępowań w przypadku braku 
naruszenia prawa UE,

Or. en

Poprawka 5
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że wysokie koszty 
postępowań sądowych, szczególnie w 
niektórych państwach członkowskich, 
mogą stanowić przeszkodę dla obywateli i 
w zasadzie mogą uniemożliwić im 
wniesienie sprawy do właściwego sądu 
krajowego w przypadku, gdy uznają, że 
władze krajowe nie przestrzegają ich praw 
wynikających z przepisów UE,

Or. en

Poprawka 6
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt K b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że Parlament 
napotyka szczególne problemy, gdy 
wpływają do niego skargi w sprawie 
domniemanego niezłożenia przez krajowe 
organy sądowe wniosku do Trybunału 
Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym, pomimo że 
wymaga tego art. 267 TFUE, zwłaszcza 
jeśli Komisja Europejska nie wykorzystuje 
swoich uprawnień do wniesienia sprawy 
przeciwko państwu członkowskiemu 
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wynikających z art. 258,

Or. en

Poprawka 7
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obywatelom 
przysługuje prawo do sprawnego 
odwołania oraz do wysokiego poziomu 
przejrzystości postępowania wszystkich 
instytucji europejskich oraz mając na 
uwadze, że Parlament wielokrotnie zwracał 
się do Komisji o korzystanie z uprawnień, 
jakimi dysponuje jako strażniczka 
traktatów, w zakresie działania przeciwko 
naruszeniom prawa europejskiego 
ujawnionym przez składających petycje, w 
szczególności gdy transponowanie prawa 
europejskiego na szczeblu krajowym łączy 
się z jego łamaniem,

M. mając na uwadze, że obywatelom 
przysługuje prawo do sprawnego i 
skutecznego odwołania oraz do wysokiego 
poziomu przejrzystości i jasności 
postępowania wszystkich instytucji 
europejskich oraz mając na uwadze, że 
Parlament wielokrotnie zwracał się do 
Komisji o korzystanie z uprawnień, jakimi 
dysponuje jako strażniczka traktatów, w 
zakresie działania przeciwko naruszeniom 
prawa europejskiego ujawnionym przez 
składających petycje, w szczególności gdy 
transponowanie prawa europejskiego na 
szczeblu krajowym łączy się z jego 
łamaniem,

Or. en

Poprawka 8
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że wiele petycji wciąż 
odzwierciedla obawy związane z 
transponowaniem i wdrażaniem prawa 
europejskiego w sprawie rynku 
wewnętrznego i środowiska naturalnego 
oraz mając na uwadze, że Komisja Petycji 

N. mając na uwadze, że wiele petycji wciąż 
odzwierciedla obawy związane z 
transponowaniem i wdrażaniem prawa 
europejskiego w sprawie rynku 
wewnętrznego i środowiska naturalnego 
oraz mając na uwadze, że Komisja Petycji 
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zwracała się w przeszłości do Komisji 
Europejskiej o zagwarantowanie 
wzmocnienia kontroli wdrażania prawa w 
tych obszarach,

zwracała się w przeszłości do Komisji 
Europejskiej o zagwarantowanie 
wzmocnienia i poprawy skuteczności 
kontroli wdrażania prawa w tych 
obszarach,

Or. ro

Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że chociaż Komisja 
może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE jedynie po wydaniu przez 
władze krajowe ostatecznej decyzji, ważne 
jest, by w szczególności w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, na początkowym 
etapie zadbać o poprawność stosowania 
przez władze krajowe wszystkich 
wynikających z prawa UE istotnych 
wymogów proceduralnych,

O. mając na uwadze, że chociaż Komisja 
może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE jedynie po wydaniu przez 
władze krajowe ostatecznej decyzji, ważne 
jest, by w szczególności w odniesieniu do 
środowiska naturalnego i wszelkich spraw, 
w których czas jest wyjątkowo istotny, na 
początkowym etapie zadbać o poprawność 
stosowania przez władze krajowe 
wszystkich wynikających z prawa UE 
istotnych wymogów proceduralnych,

Or. en

Poprawka 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że chociaż Komisja 
może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE jedynie po wydaniu przez 
władze krajowe ostatecznej decyzji, ważne 
jest, by w szczególności w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, na początkowym 

O. mając na uwadze, że chociaż Komisja 
może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE jedynie po wydaniu przez 
władze krajowe ostatecznej decyzji, ważne 
jest, by w szczególności w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, na początkowym 
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etapie zadbać o poprawność stosowania 
przez władze krajowe wszystkich 
wynikających z prawa UE istotnych 
wymogów proceduralnych,

etapie zadbać o poprawność stosowania
przez władze lokalne, regionalne i 
krajowe wszystkich wynikających z prawa 
UE istotnych wymogów proceduralnych,

Or. es

Poprawka 11
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że chociaż Komisja 
może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE jedynie po wydaniu przez 
władze krajowe ostatecznej decyzji, ważne 
jest, by w szczególności w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, na początkowym 
etapie zadbać o poprawność stosowania 
przez władze krajowe wszystkich 
wynikających z prawa UE istotnych 
wymogów proceduralnych,

O. mając na uwadze, że chociaż Komisja 
może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE jedynie po wydaniu przez 
władze krajowe ostatecznej decyzji, ważne 
jest, by w szczególności w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, na początkowym 
etapie zadbać o poprawność stosowania 
przez władze krajowe wszystkich 
wynikających z prawa UE istotnych 
wymogów proceduralnych, a w razie 
konieczności przeprowadzić szczegółowe 
badania w sprawie stosowania i wpływu 
obowiązujących przepisów, tak aby 
uzyskać wszystkie wymagane informacje,

Or. ro

Poprawka 12
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, jak ważne jest 
zapobieganie dalszym nieodwracalnym 
stratom w różnorodności biologicznej, 
zwłaszcza w ramach wyznaczonych 

P. mając na uwadze, jak ważne jest 
zapobieganie dalszym nieodwracalnym 
stratom w różnorodności biologicznej, 
zwłaszcza w ramach wyznaczonych 
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obszarów Natura 2000, oraz zobowiązanie 
państw członkowskich do zapewnienia 
ochrony specjalnych obszarów na mocy 
dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG),

obszarów Natura 2000, oraz zobowiązanie 
państw członkowskich do zapewnienia 
ochrony specjalnych obszarów na mocy 
dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG) i 
dyrektywy ptasiej (79/409/EWG),

Or. en

Poprawka 13
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wejście w 
życie Traktatu z Lizbony i wyraża 
przekonanie, że Parlament zostanie 
bezpośrednio zaangażowany w rozwijanie 
nowej inicjatywy obywatelskiej, tak aby to 
narzędzie mogło w pełni spełnić swój cel i 
zapewnić wyższy poziom przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesie decyzyjnym
w UE, pozwalając obywatelom 
proponować zmiany lub dodatkowe 
postanowienia w prawodawstwie UE;

2. z zadowoleniem przyjmuje wejście w 
życie Traktatu z Lizbony i wyraża 
przekonanie, że Parlament zostanie 
bezpośrednio zaangażowany w rozwijanie 
nowej inicjatywy obywatelskiej, tak aby to 
narzędzie mogło w pełni spełnić swój cel i 
zapewnić wyższy poziom przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesie decyzyjnym 
w UE, pozwalając obywatelom 
proponować zmiany na lepsze lub 
dodatkowe postanowienia w 
prawodawstwie UE;

Or. ro

Poprawka 14
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wejście w 
życie Traktatu z Lizbony i wyraża 
przekonanie, że Parlament zostanie 
bezpośrednio zaangażowany w rozwijanie 
nowej inicjatywy obywatelskiej, tak aby to 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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narzędzie mogło w pełni spełnić swój cel i 
zapewnić wyższy poziom przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesie decyzyjnym 
w UE, pozwalając obywatelom 
proponować zmiany lub dodatkowe 
postanowienia w prawodawstwie UE;

Or. en

Poprawka 15
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wejście w 
życie Traktatu z Lizbony i wyraża 
przekonanie, że Parlament zostanie 
bezpośrednio zaangażowany w rozwijanie 
nowej inicjatywy obywatelskiej, tak aby to 
narzędzie mogło w pełni spełnić swój cel i 
zapewnić wyższy poziom przejrzystości i 
odpowiedzialności w procesie decyzyjnym 
w UE, pozwalając obywatelom 
proponować zmiany lub dodatkowe 
postanowienia w prawodawstwie UE;

2. wyraża przekonanie, że Parlament 
zostanie bezpośrednio zaangażowany w 
rozwijanie nowej inicjatywy obywatelskiej, 
tak aby to narzędzie mogło w pełni spełnić 
swój cel i zapewnić wyższy poziom 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
procesie decyzyjnym w UE, pozwalając 
obywatelom proponować zmiany lub 
dodatkowe postanowienia w 
prawodawstwie UE;

Or. es

Poprawka 16
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina swoją rezolucję w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej1 opatrzoną opinią 

5. przypomina swoją rezolucję w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej1 opatrzoną opinią 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywająca Komisję do przedłożenia wniosku 
w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej –
P6_TA (2009)0389.
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Komisji Petycji; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie zrozumiałych przepisów 
wykonawczych, które jasno określałyby
rolę i zobowiązania instytucji 
zaangażowanych w proces weryfikacyjny i 
decyzyjny;

Komisji Petycji; ponownie zobowiązuje się 
do opracowania wraz z innymi 
instytucjami przepisów wykonawczych, 
które jasno określałyby prawa obywateli 
oraz obowiązki i procedury decyzyjne 
zaangażowanych instytucji;

Or. en

Poprawka 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponawia swój wniosek o 
przeprowadzenie przez właściwe służby 
Parlamentu i Komisji pełnego przeglądu 
procedur odwoławczych dostępnych dla 
obywateli UE oraz podkreśla potrzebę 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
które powinno uwzględniać rozwój 
europejskich strategii politycznych, a 
także większy nacisk na prawa obywateli 
UE;

9. ponawia swój wniosek o 
przeprowadzenie przez właściwe służby 
Parlamentu i Komisji pełnego przeglądu 
procedur odwoławczych dostępnych dla 
obywateli UE oraz podkreśla znaczenie 
kontynuowania negocjacji w sprawie 
zmienionego porozumienia ramowego 
między Parlamentem Europejskim a 
Komisją, tak aby w pełni uwzględnić 
szersze prawa obywateli UE, zwłaszcza 
europejską inicjatywę obywatelską;

Or. en

Poprawka 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że petycje otrzymane w 
2009 r. w dalszym ciągu skupiają się na 
obszarze środowiska naturalnego, praw 
podstawowych, wymiaru sprawiedliwości i 

14. zauważa, że petycje otrzymane w 
2009 r., z których prawie 40% uznano za 
niedopuszczalne, w dalszym ciągu 
skupiają się na obszarze środowiska 
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rynku wewnętrznego; w odniesieniu do 
rozmieszczenia geograficznego najwięcej 
petycji dotyczy całości obszaru Unii, a 
następnie w kolejności Niemiec, Hiszpanii, 
Włoch i Rumunii, co ukazuje, że 
obywatele bacznie obserwują działania 
Unii i oczekują od niej reakcji;

naturalnego, praw podstawowych, 
wymiaru sprawiedliwości i rynku 
wewnętrznego; w odniesieniu do 
rozmieszczenia geograficznego najwięcej 
petycji dotyczy całości obszaru Unii, a 
następnie w kolejności Niemiec, Hiszpanii, 
Włoch i Rumunii, co ukazuje, że 
obywatele bacznie obserwują działania 
Unii i oczekują od niej reakcji;

Or. es

Poprawka 19
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uznaje działania składających petycje 
oraz prace Komisji Petycji za istotne dla 
ochrony środowiska w Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
komisji obejmującą analizę zastosowania 
dyrektywy siedliskowej w oczekiwaniu na 
międzynarodowy rok różnorodności 
biologicznej oraz uznaje ją za przydatne 
narzędzie oceny stosowanych w 
przeszłości strategii UE w dziedzinie 
różnorodności biologicznej oraz 
planowania nowych strategii;

Or. en

Poprawka 20
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wyraża szczególne zadowolenie w 
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związku z pozytywnymi wynikami procesu 
składania petycji, np. zapewnienie 
ochrony Ferme du Casino w Guerande, 
która stanowi przykład obszaru 
chronionego w ramach sieci Natura 2000, 
w którym splatają się aspekty 
środowiskowe, społeczne, gospodarcze i 
kulturowe1;
przyjmuje także z zadowoleniem podjęcie 
przez władze w Walencji decyzji o 
niezatwierdzeniu planów rozwoju Parcent 
w imię zasady, zgodnie z którą 
przedsięwzięcia inwestycyjne na 
obszarach miejskich powinny dysponować 
odpowiednimi zasobami wodnymi i 
zachowywać równowagę środowiska 
naturalnego;
1przedmiotową petycję o nr. 551/2008 
złożył Związek Pracowników Słonych 
Bagien

Or. en

Poprawka 21
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że coraz więcej petycji 
ukazuje problemy, przed którymi stają 
obywatele korzystający z prawa do 
swobodnego przemieszczania się; takie 
petycje dotyczą nadmiernego czasu 
oczekiwania na wydanie przez przyjmujące 
państwo członkowskie pozwolenia na 
pobyt członkom rodzin z państw trzecich 
oraz na trudności związane z korzystaniem 
z prawa do głosowania i uznawalności 
kwalifikacji; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem niedawno zainicjowany program 

15. zauważa, że coraz więcej petycji 
ukazuje problemy, przed którymi stają 
obywatele korzystający z prawa do 
swobodnego przemieszczania się; takie 
petycje dotyczą nadmiernego czasu 
oczekiwania na wydanie przez przyjmujące 
państwo członkowskie pozwolenia na 
pobyt członkom rodzin z państw trzecich 
oraz na trudności związane z korzystaniem 
z prawa do głosowania i uznawalności 
kwalifikacji;
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sztokholmski1 i wspiera sprawne 
realizowanie jego założeń;

Or. es

Poprawka 22
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. ponownie wzywa Komisję Europejską 
do przedłożenia praktycznych wniosków w 
sprawie rozszerzenia ochrony 
konsumentów w zakresie ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami handlowymi na 
małe przedsiębiorstwa, zgodnie z tym, o co 
zwraca się w rezolucji w sprawie 
nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących 
wpisy do katalogów i książek 
telefonicznych1, jako że do Komisji Petycji 
wciąż wpływają petycje od 
poszkodowanych przez takie nieuczciwe 
przedsiębiorstwa;

16. ponownie wzywa Komisję Europejską 
do przedłożenia praktycznych wniosków w 
sprawie rozszerzenia ochrony 
konsumentów w zakresie ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami handlowymi na 
małe przedsiębiorstwa, zgodnie z tym, o co 
zwraca się w rezolucji w sprawie 
nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących 
wpisy do katalogów i książek 
telefonicznych1, jako że do Komisji Petycji 
wciąż wpływają petycje od 
poszkodowanych przez takie nieuczciwe 
przedsiębiorstwa; zauważa, że europejskie 
przepisy w sprawie grupowych środków 
odwoławczych mogłyby odegrać 
pozytywną rolę także w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 23
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

                                               
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości w służbie obywateli, COM(2009)262 wersja ostateczna.
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Projekt rezolucji Poprawka

17. uznaje kluczową rolę Komisji 
Europejskiej w pracach Komisji Petycji, 
która w dalszym ciągu opiera się na 
ekspertyzach tej pierwszej – oceniając 
petycje, identyfikując przypadki naruszenia 
prawodawstwa europejskiego i proponując 
środki odwoławcze, a także uznaje wysiłki 
czynione przez Komisję Europejską na 
rzecz skrócenia całkowitego czasu reakcji 
na wpływające do niej od Komisji Petycji 
wnioski w sprawie przeprowadzenia 
dochodzenia;

17. uznaje kluczową rolę Komisji 
Europejskiej w pracach Komisji Petycji, 
która w dalszym ciągu opiera się na 
ekspertyzach tej pierwszej – oceniając 
petycje, identyfikując przypadki naruszenia 
prawodawstwa europejskiego i proponując 
środki odwoławcze, a także uznaje wysiłki 
czynione przez Komisję Europejską na 
rzecz skrócenia całkowitego czasu reakcji 
na wpływające do niej od Komisji Petycji 
wnioski w sprawie przeprowadzenia 
dochodzenia, tak aby sprawy zgłaszane 
przez obywateli mogły być rozwiązywane 
możliwie jak najszybciej; 

Or. ro

Poprawka 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
interweniowanie na początkowym etapie, 
gdy tylko w petycjach sygnalizuje się 
zagrożenie obszarów specjalnej ochrony, i 
przypominanie właściwym władzom o ich 
zobowiązaniach w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa obszarów objętych siecią 
Natura 2000 na mocy dyrektywy WE 
92/43 (dyrektywa siedliskowa), a w razie 
konieczności podejmowanie środków 
zapobiegawczych, aby zapewnić 
poszanowanie przepisów europejskich;

Or. en
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Poprawka 25
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje wybór 
nowego składu Komisji, a zwłaszcza 
komisarza ds. stosunków 
międzyinstytucjonalnych i administracji, i 
wyraża nadzieję, że będą oni 
współpracować z Komisją Petycji tak 
ściśle i skutecznie, jak to możliwe, oraz że 
uznają ją za jedną z najważniejszych 
jednostek umożliwiających kontakty 
obywateli z instytucjami europejskimi;

Or. en

Poprawka 26
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do przyspieszenia 
prac nad wszelkimi zaległymi 
procedurami dotyczącymi ewentualnych 
naruszeń przepisów wspólnotowych w 
dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego, tak aby zapobiec 
nieodwracalnym zmianom 
spowodowanym opieszałą reakcją 
Komisji;

Or. es
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Poprawka 27
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wierzy, że śledzenie postępowań w 
sprawie naruszenia przez komunikaty 
prasowe Komisji i dopasowywanie 
informacji do odpowiednich petycji byłoby 
niepotrzebnym obciążeniem dla Komisji 
Petycji pod względem czasu i zasobów, 
zwłaszcza w odniesieniu do „naruszeń 
horyzontalnych”;

19. wierzy, że śledzenie postępowań w 
sprawie naruszenia przez komunikaty 
prasowe Komisji i dopasowywanie 
informacji do odpowiednich petycji byłoby 
niepotrzebnym obciążeniem dla Komisji 
Petycji pod względem czasu i zasobów, 
zwłaszcza w odniesieniu do „naruszeń 
horyzontalnych” oraz zwraca się do 
Komisji Europejskiej o informowanie 
Komisji Petycji o wszelkich istotnych 
procedurach w sprawie naruszenia;

Or. en

Poprawka 28
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji Europejskiej na rzecz 
wypracowywania alternatywnych 
sposobów upowszechniania 
skuteczniejszego wdrażania prawodawstwa 
europejskiego, a także pozytywne 
podejście niektórych państw 
członkowskich, które podejmują konieczne 
kroki, by zaradzić naruszeniom na 
początkowym etapie procesu wdrażania;

22. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji Europejskiej na rzecz 
wypracowywania alternatywnych 
sposobów upowszechniania 
skuteczniejszego wdrażania prawodawstwa 
europejskiego, a także pozytywne 
podejście niektórych państw 
członkowskich, które podejmują konieczne 
kroki, by zaradzić naruszeniom na 
początkowym etapie procesu wdrażania; 
podkreśla jednak, że alternatywne sposoby 
rozwiązania problemu naruszeń przepisów 
nie mogą zastąpić traktatowego 
obowiązku Komisji Europejskiej, a prawa 
skarżących muszą być w pełni szanowane 
zgodnie z komunikatem 2002/141;
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Or. en

Poprawka 29
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji Europejskiej na rzecz 
wypracowywania alternatywnych 
sposobów upowszechniania 
skuteczniejszego wdrażania prawodawstwa 
europejskiego, a także pozytywne 
podejście niektórych państw 
członkowskich, które podejmują konieczne 
kroki, by zaradzić naruszeniom na
początkowym etapie procesu wdrażania;

22. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji Europejskiej na rzecz 
wypracowywania alternatywnych 
sposobów upowszechniania 
skuteczniejszego wdrażania prawodawstwa 
europejskiego, a także pozytywne 
podejście niektórych państw 
członkowskich, które podejmują konieczne 
kroki, by zaradzić naruszeniom na 
początkowym etapie procesu wdrażania; 
ubolewa z drugiej strony, że pewne 
państwa członkowskie są niechętne do 
współpracy z Komisją, a nawet lekceważą 
jej ostrzeżenia;

Or. es

Poprawka 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
zaangażowania państw członkowskich w 
działalność Komisji Petycji i obecność ich 
przedstawicieli na jej posiedzeniach;
wierzy, że taka współpraca powinna być 
zacieśniana, jako że na władzach 
krajowych spoczywa główna 
odpowiedzialność za wdrażanie 
prawodawstwa europejskiego po jego 
przetransponowaniu do swojego systemu 

23. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
zaangażowania państw członkowskich w 
działalność Komisji Petycji i obecność ich 
przedstawicieli na jej posiedzeniach oraz 
wierzy, że taka współpraca powinna być 
zacieśniana;
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prawnego;

Or. es

Poprawka 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że ściślejsza współpraca z 
państwami członkowskimi jest niezwykle 
ważna dla prac Komisji Petycji; wierzy, że 
jednym z rozwiązań może być 
wzmocnienie współpracy z parlamentami 
krajowymi, zwłaszcza w kontekście 
Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 32
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. namawia państwa członkowskie do 
gotowości do odegrania bardziej 
przejrzystej i aktywnej roli w procesie 
rozpatrywania petycji dotyczących 
stosowania i wdrażania przepisów 
europejskich;

Or. en
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Poprawka 33
Diana Wallis

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. jest zdania, że w świetle Traktatu z 
Lizbony Komisja Petycji Parlamentu 
Europejskiego obecnej kadencji powinna 
wypracować mocniejsze relacje robocze z 
podobnymi komisjami w parlamentach 
krajowych i regionalnych państw 
członkowskich, tak aby szerzyć wzajemne 
zrozumienie europejskich zagadnień 
poruszanych w petycjach i zapewnić jak 
najszybszą reakcję na problemy obywateli 
na właściwym szczeblu;

Or. en

Poprawka 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę na konkluzje swojej 
rezolucji w sprawie wpływu nadmiernej 
urbanizacji Hiszpanii1 i zwraca się do 
hiszpańskich władz o przedstawienie
oceny środków powziętych w odpowiedzi 
na ten problem;

24. zwraca uwagę na konkluzje swojej 
rezolucji w sprawie wpływu nadmiernej 
urbanizacji Hiszpanii i zwraca się do 
hiszpańskich władz o dalsze 
przedstawianie ocen podejmowanych
środków, tak jak czyniły to dotychczas;

Or. es

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wpływu nadmiernej urbanizacji 
Hiszpanii na prawa osobiste obywateli europejskich, na środowisko oraz stosowanie prawa UE, 
P6_TA(2009)0192.
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Poprawka 35
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyznaje, że wzrost liczby petycji 
dotyczących w znikomym stopniu 
działalności UE wiąże się być może 
częściowo ze wzrostem liczby petycji 
składanych drogą elektroniczną, 
zważywszy na fakt, że drugi rok z rzędu 
liczba petycji internetowych przekroczyła 
liczbę petycji przesyłanych pocztą 
tradycyjną;

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że należy zachęcać do 
coraz powszechniejszego wykorzystywania 
Internetu, ponieważ ułatwia to 
komunikowanie się z obywatelami, należy 
jednak znaleźć sposób zapobiegania 
zalewowi petycji niedopuszczalnych; 
uważa, że jednym z możliwych rozwiązań 
jest zmiana procesu rejestracji skarg w 
systemie Parlamentu i zachęca właściwe 
służby, by zamiast do Komisji Petycji 
przekazywały przedmiotowe pisma do 
działu korespondencji z obywatelami;

27. jest zdania, że należy zachęcać do 
coraz powszechniejszego wykorzystywania 
Internetu, ponieważ ułatwia to 
komunikowanie się z obywatelami, należy 
jednak znaleźć sposób zapobiegania 
zalewowi petycji niedopuszczalnych; 
uważa, że jednym z możliwych rozwiązań 
jest zmiana procesu rejestracji skarg w 
systemie Parlamentu oraz wzmocnienie 
kadr zajmujących się zarządzaniem i 
oceną petycji, które wciąż nie dysponują 
zasobami koniecznymi do pracy we 
wszystkich używanych językach, i zachęca 
właściwe służby, by zamiast do Komisji 
Petycji przekazywały przedmiotowe pisma 
do działu korespondencji z obywatelami;

Or. en
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Poprawka 37
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że należy zachęcać do 
coraz powszechniejszego wykorzystywania 
Internetu, ponieważ ułatwia to 
komunikowanie się z obywatelami, należy 
jednak znaleźć sposób zapobiegania 
zalewowi petycji niedopuszczalnych; 
uważa, że jednym z możliwych rozwiązań 
jest zmiana procesu rejestracji skarg w 
systemie Parlamentu i zachęca właściwe 
służby, by zamiast do Komisji Petycji 
przekazywały przedmiotowe pisma do 
działu korespondencji z obywatelami;

27. jest zdania, że należy zachęcać do 
coraz powszechniejszego wykorzystywania 
Internetu, ponieważ ułatwia to 
komunikowanie się z obywatelami, należy 
jednak znaleźć sposób zapobiegania 
zalewowi petycji niedopuszczalnych; 
uważa, że jednym z możliwych rozwiązań 
jest zmiana procesu rejestracji skarg w 
systemie Parlamentu i zachęca właściwe 
służby, by zamiast do Komisji Petycji 
przekazywały przedmiotowe pisma do 
działu korespondencji z obywatelami, w 
przypadku gdy korespondencja taka nie 
jest jednoznacznie kierowana do 
Parlamentu jako petycja;

Or. en

Poprawka 38
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wierzy, że należy przeprowadzić 
badania wyjaśniające różnice między 
liczbą petycji składanych do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli i 
mieszkańców państw członkowskich UE, 
należy także zorganizować kampanię 
informacyjną dotyczącą wyników tego 
badania; 

Or. en
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Poprawka 39
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca do utworzenia portalu, w 
ramach którego dostępny byłby 
wieloetapowy model składania petycji, 
informujący obywateli o skutkach złożenia 
petycji do Parlamentu i o zakresie 
kompetencji tej instytucji; portal ten 
mógłby także zawierać linki wskazujące 
alternatywne drogi odwołania na szczeblu 
europejskim i krajowym;

29. zachęca do utworzenia portalu, w 
ramach którego dostępny byłby 
wieloetapowy interaktywny model 
składania petycji, informujący obywateli o 
skutkach złożenia petycji do Parlamentu i o 
zakresie kompetencji tej instytucji; portal 
ten mógłby także zawierać linki 
wskazujące alternatywne drogi odwołania 
na szczeblu europejskim i krajowym; 
wzywa do jak najbardziej szczegółowego 
opisania obowiązków Unii Europejskiej w 
różnych obszarach, tak aby nie mylono 
kompetencji Unii i kompetencji 
krajowych;

Or. ro

Poprawka 40
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że dopóki nie znajdzie się 
najlepszego rozwiązania kwestii zasobów, 
konieczne jest natychmiastowe ulepszenie 
istniejącej witryny internetowej;

Or. en
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Poprawka 41
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
nowego Regulaminu i zmiany przepisów 
dotyczących zarządzania petycjami; 
zachęca przedstawicieli Sekretariatu i 
grup politycznych do prac na rzecz zmiany 
wytycznych dla posłów dotyczących 
przepisów i procedur wewnętrznych 
Komisji Petycji, jako że taki dokument nie 
tylko wspomógłby posłów w ich pracy, ale 
także zwiększył przejrzystość procesu 
rozpatrywania petycji;

31. z zadowoleniem przyjmuje 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
nowego Regulaminu i zmiany przepisów 
dotyczących zarządzania petycjami;
przyjmuje także z zadowoleniem zmiany 
wytycznych dla posłów dotyczących 
przepisów i procedur wewnętrznych 
Komisji Petycji, jako że taki dokument nie 
tylko wspomógłby posłów w ich pracy, ale 
także zwiększył przejrzystość procesu 
rozpatrywania petycji;

Or. en


