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Poprawka 1
Peter Jahr

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 258 i 260 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze znaczenie procedury 
składania i rozpatrywania petycji oraz 
szczególne uprawnienia umożliwiające 
właściwej komisji poszukiwanie rozwiązań 
i przedstawianie ich obywatelom UE 
składającym petycje do Parlamentu,

A. mając na uwadze znaczenie procedury 
składania i rozpatrywania petycji oraz 
szczególne uprawnienia umożliwiające 
właściwej komisji poszukiwanie rozwiązań 
i ochronę obywateli UE składających
petycje do Parlamentu,

Or. el

Poprawka 3
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze znaczenie procedury 
składania i rozpatrywania petycji oraz 
szczególne uprawnienia umożliwiające 
właściwej komisji poszukiwanie rozwiązań 
i przedstawianie ich obywatelom UE 
składającym petycje do Parlamentu,

A. mając na uwadze znaczenie procedury 
składania i rozpatrywania petycji oraz 
szczególne uprawnienia, które powinny
umożliwiać właściwej komisji 
poszukiwanie rozwiązań i przedstawianie 
ich obywatelom UE składającym petycje 
do Parlamentu,
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Or. de

Poprawka 4
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Parlament 
bezpośrednio reprezentuje obywateli UE, a 
prawo do składania petycji daje im 
możliwość zwrócenia się do swoich 
przedstawicieli, gdy uznają, że naruszono 
ich prawa,

C. mając na uwadze, że Parlament 
bezpośrednio reprezentuje obywateli UE, a 
prawo do składania petycji daje im 
możliwość zwrócenia się do swoich 
przedstawicieli, gdy uznają, że naruszono 
ich prawa i że ich skarga należy do 
właściwości Komisji Petycji,

Or. fr

Poprawka 5
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że stosowanie 
europejskiego prawodawstwa ma 
bezpośredni wpływ na obywateli i 
mieszkańców UE oraz że to oni mogą 
najlepiej ocenić skuteczność tego 
prawodawstwa i jego niedostatki oraz 
zgłaszać luki prawne, które należy 
uzupełnić, by zagwarantować lepsze 
stosowanie prawodawstwa wspólnotowego 
przez poszczególne państwa członkowskie,

D. mając na uwadze, że stosowanie 
europejskiego prawodawstwa ma 
bezpośredni wpływ na obywateli i 
mieszkańców UE oraz że to oni mogą 
najlepiej ocenić skuteczność tego 
prawodawstwa i jego niedostatki oraz 
zgłaszać luki prawne, które należy 
uzupełnić, by zagwarantować lepsze 
stosowanie prawodawstwa wspólnotowego 
przez poszczególne państwa członkowskie, 
a także mając na uwadze, że Komisja 
Petycji powinna być preferowanym 
punktem kontaktowym,

Or. fr
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Poprawka 6
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając jednak na uwadze, że wiele 
państw członkowskich nadal niechętnie 
odnosi się do aktywnej współpracy z 
właściwą komisją, np. nieuczestnicząc w 
jej posiedzeniach i nieodpowiadając na 
kierowane do nich pisma; mając na 
uwadze, że świadczy to o braku lojalnej 
współpracy z instytucją,

F. mając jednak na uwadze, że wiele 
państw członkowskich w niektórych 
przypadkach nadal niechętnie odnosi się 
do aktywnej współpracy z właściwą 
komisją, np. nieuczestnicząc w jej 
posiedzeniach i nieodpowiadając na 
kierowane do nich pisma; mając na 
uwadze, że świadczy to o braku lojalnej 
współpracy z instytucją,

Or. fr

Poprawka 7
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt P a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze bardzo wysoką 
liczbę petycji związanych z 
przedsięwzięciami mogącymi 
hipotetycznie wpływać na środowisko, 
oczekuje podjęcia w Komisji Petycji 
refleksji na temat rozpatrywania tych 
petycji dotyczących przedsięwzięć 
poddawanych procedurze konsultacji 
publicznych, by zoptymalizować termin 
podejmowania decyzji przez tę komisję, 
zarówno z punktu widzenia składającego 
petycję, jak i w stosunku do stanu 
zaawansowania danego przedsięwzięcia,

Or. fr
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Poprawka 8
Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że w poprzednim 
sprawozdaniu z działalności oraz w opinii 
w sprawie rocznego sprawozdania Komisji 
dotyczącego kontroli wdrażania prawa 
wspólnotowego Komisja Petycji 
zaapelowała o regularne informowanie jej 
o przebiegu postępowań w sprawie 
uchybień wskazywanych w petycjach,

S. mając na uwadze znaczną liczbę petycji 
oczekujących na rozpatrzenie ze względu 
na postępowania w sprawie uchybień 
wszczęte przez Komisję, a także mając na 
uwadze, że w poprzednim sprawozdaniu z 
działalności oraz w opinii w sprawie 
rocznego sprawozdania Komisji 
dotyczącego kontroli wdrażania prawa 
wspólnotowego Komisja Petycji 
zaapelowała o regularne informowanie jej 
o przebiegu postępowań w sprawie 
uchybień wskazywanych w petycjach,

Or. en

Poprawka 9
Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt T a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

T a. przywołując ponownie pkt 32 własnej 
rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
działalności Komisji Petycji w roku 20091

dotyczący wniosku Parlamentu o 
dokonanie przeglądu procesu rejestracji 
petycji,

Or. en

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0261



AM\868586PL.doc 7/19 PE466.956v01-00

PL

Poprawka 10
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża nadzieję, że Parlament i Komisja 
Petycji będą czynnie zaangażowane w 
rozwój inicjatywy obywatelskiej, by w 
pełni zrealizować jej cele oraz zapewnić 
większą przejrzystość procesu decyzyjnego 
w UE, dając obywatelom możliwość 
proponowania udoskonaleń, zmian lub 
uzupełnień w prawodawstwie UE;

1. wyraża nadzieję, że Parlament i Komisja 
Petycji będą czynnie zaangażowane w 
rozwój inicjatywy obywatelskiej, by w 
pełni zrealizować jej cele oraz zapewnić 
większą przejrzystość procesu decyzyjnego 
w UE, dając obywatelom możliwość 
proponowania udoskonaleń, zmian lub 
uzupełnień w prawodawstwie UE, a przy 
tym unikając wykorzystywania tego 
otwartego dla obywateli forum wyłącznie 
do celów medialnych;

Or. fr

Poprawka 11
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. oczekuje przydzielenia Komisji Petycji 
zadania polegającego na monitorowaniu 
inicjatyw obywatelskich rejestrowanych w 
Komisji Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 12
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1b. wnioskuje, by inicjatywy obywatelskie, 
pod którymi w wymaganym terminie nie 
zebrano miliona podpisów, można było 
przekazywać Komisji Petycji w celu 
przeprowadzenia bardziej szczegółowej 
debaty;

Or. fr

Poprawka 13
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wnosi, by to Komisja Petycji 
reprezentowała Parlament na 
prowadzonym przez Parlament i Komisję 
Europejską publicznym wysłuchaniu 
przedstawicieli obywateli, których 
inicjatywa zyskała milion podpisów, dzięki 
czemu Komisja Petycji będzie mogła 
wnieść w prace związane z wysłuchaniem 
swoje doświadczenie i legitymację;

Or. fr

Poprawka 14
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że wraz z wejściem w życie 
Traktatu z Lizbony Karta praw 
podstawowych zyskała prawnie wiążący 
charakter, i podkreśla znaczenie karty jako 

4. przypomina, że wraz z wejściem w życie 
Traktatu z Lizbony Karta praw 
podstawowych zyskała prawnie wiążący 
charakter, i podkreśla znaczenie karty jako 
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nowego impulsu dla działań Unii i państw 
członkowskich w tym zakresie; wyraża 
nadzieję, że karta przysłuży się lepszemu 
zrozumieniu i poszerzaniu wiedzy 
obywateli na temat praw podstawowych;

nowego impulsu dla działań Unii i państw 
członkowskich w tym zakresie; wyraża 
nadzieję, że Komisja Europejska, jako 
strażniczka Traktatów, dołoży wszelkich 
starań w celu zapewnienia skutecznego 
stosowania praw podstawowych 
zapisanych w Karcie;

Or. de

Poprawka 15
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odnotowuje komunikat Komisji pt. 
„Strategia skutecznego wprowadzania w 
życie Karty praw podstawowych przez 
Unię Europejską” i uważa, że należy 
rozwijać, wspierać i utwierdzać 
autentyczną kulturę praw podstawowych 
nie tylko w instytucjach UE, ale również w 
państwach członkowskich, zwłaszcza przy 
stosowaniu i praktycznym wdrażaniu 
prawa UE;

5. odnotowuje komunikat Komisji pt. 
„Strategia skutecznego wprowadzania w 
życie Karty praw podstawowych przez 
Unię Europejską” i uważa, że należy 
rozwijać, wspierać i utwierdzać 
autentyczną kulturę praw podstawowych 
nie tylko w instytucjach UE, ale również w 
państwach członkowskich, zwłaszcza przy 
stosowaniu i praktycznym wdrażaniu 
prawa UE; zauważa, że wspomniane w 
strategii środki informacyjne dotyczące 
roli i uprawnień Unii w dziedzinie praw 
podstawowych powinny być szczegółowe i 
kompleksowe, aby zapobiec przyszłemu 
dowolnemu przyznawaniu i odrzucaniu 
kompetencji w stosunkach między 
Komisją a państwami członkowskimi, 
zwłaszcza w newralgicznych kwestiach;

Or. de

Poprawka 16
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla jednak, że mimo dużej liczby 
petycji dotyczących praw zapisanych w 
karcie Komisja Europejska stale – ze 
względu na brak narzędzi – odmawia 
podejmowania działań zapobiegających 
rażącemu naruszaniu praw podstawowych 
w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 17
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
przez Komisję roku 2013 Europejskim 
Rokiem Obywatelstwa, by zainicjować 
debatę nad obywatelstwem europejskim 
oraz informować obywateli UE o 
przysługujących im prawach;

7. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
przez Komisję roku 2013 Europejskim 
Rokiem Obywatelstwa, by zainicjować 
debatę nad obywatelstwem europejskim 
oraz informować obywateli UE o 
przysługujących im prawach – przede 
wszystkim w zakresie dopuszczalnego 
korzystania z różnych instrumentów na 
szczeblu UE; uważa, że należy 
wykorzystać Europejski Rok 
Obywatelstwa do szerszego 
rozpowszechniania informacji na temat 
nowej inicjatywy obywatelskiej, aby od 
samego początku zapobiegać dużej liczbie 
dokumentów uznawanych za 
niedopuszczalne, jak ma to nadal miejsce 
w przypadku petycji; ponadto uważa, że 
należy też poddać pod dyskusję kwestię 
ograniczonego zakresu zastosowania 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. de
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Poprawka 18
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
przez Komisję roku 2013 Europejskim 
Rokiem Obywatelstwa, by zainicjować 
debatę nad obywatelstwem europejskim 
oraz informować obywateli UE o 
przysługujących im prawach;

7. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
przez Komisję roku 2013 Europejskim 
Rokiem Obywatelstwa, by zainicjować 
debatę nad obywatelstwem europejskim 
oraz informować obywateli UE o 
przysługujących im prawach oraz o 
istnieniu demokratycznych narzędzi, które 
obywatele mają do dyspozycji, by domagać 
się przestrzegania tych praw;

Or. fr

Poprawka 19
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
na portalu „Prawa obywateli UE” (Your 
EU Rights) punktu kompleksowej obsługi 
umożliwiającego obywatelom uzyskanie 
informacji, złożenie skargi lub odwołania; 
z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez 
Komisję środki upraszczające usługi dla 
obywateli, służące informowaniu ich o 
prawach przysługujących im na szczeblu 
europejskim oraz o dostępnych im 
środkach odwoławczych w przypadku 
naruszenia prawa, przypomina jednak o 
konieczności lepszego informowania i 
większej przejrzystości ze strony 
europejskich instytucji;

8. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
na portalu „Prawa obywateli UE” (Your 
EU Rights) punktu kompleksowej obsługi 
umożliwiającego obywatelom uzyskanie 
informacji, złożenie skargi lub odwołania;
z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez 
Komisję środki upraszczające usługi dla 
obywateli, służące informowaniu ich o 
prawach przysługujących im na szczeblu 
europejskim oraz o dostępnych im 
środkach odwoławczych w przypadku 
naruszenia prawa; podkreśla konieczność
lepszego informowania i większej 
przejrzystości ze strony europejskich 
instytucji;

Or. el
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Poprawka 20
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
na portalu „Prawa obywateli UE” (Your 
EU Rights) punktu kompleksowej obsługi 
umożliwiającego obywatelom uzyskanie 
informacji, złożenie skargi lub odwołania; 
z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez 
Komisję środki upraszczające usługi dla 
obywateli, służące informowaniu ich o 
prawach przysługujących im na szczeblu 
europejskim oraz o dostępnych im 
środkach odwoławczych w przypadku 
naruszenia prawa, przypomina jednak o 
konieczności lepszego informowania i 
większej przejrzystości ze strony 
europejskich instytucji;

8. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
na portalu „Prawa obywateli UE” (Your 
EU Rights) punktu kompleksowej obsługi 
umożliwiającego obywatelom uzyskanie 
informacji, złożenie skargi lub odwołania; 
z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez 
Komisję środki upraszczające usługi dla 
obywateli, służące informowaniu ich o 
prawach przysługujących im na szczeblu 
europejskim oraz o dostępnych im 
środkach odwoławczych w przypadku 
naruszenia prawa, przypomina jednak o 
konieczności lepszego informowania i 
większej przejrzystości ze strony 
europejskich instytucji, zwłaszcza przez 
gwarantowanie łatwego dostępu do 
dokumentów, zachowywanie poufności i 
nieujawnianie tożsamości składających 
petycje, którzy się o to zwrócą;

Or. fr

Poprawka 21
Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina swoją rezolucję w sprawie 
działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2009 r. i apeluje do 
rzecznika o zagwarantowanie dostępu do 
informacji i poszanowanie prawa do dobrej 
administracji, gdyż są to warunki 

9. przypomina swoją rezolucję w sprawie 
działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2009 r. i apeluje do 
rzecznika o zagwarantowanie dostępu do 
informacji i poszanowanie prawa do dobrej 
administracji, gdyż są to warunki 
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niezbędne, by obywatele mieli zaufanie do 
instytucji;

niezbędne, by obywatele mieli zaufanie do 
instytucji; popiera zalecenie 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich skierowane do Komisji w 
związku ze skargą 676/2008/RT dotyczącą 
nadmiernych opóźnień w udzielaniu 
Rzecznikowi odpowiedzi;

Or. en

Poprawka 22
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że petycje otrzymane w 
2010 r. w dalszym ciągu skupiają się na 
obszarze środowiska naturalnego, praw 
podstawowych, rynku wewnętrznego i 
wymiaru sprawiedliwości; zaznacza, że 
jeśli chodzi o rozmieszczenie geograficzne, 
najwięcej petycji dotyczyło Hiszpanii 
(16%) i całej UE (16%), następnie zaś 
Niemiec, Włoch i Rumunii;

10. zauważa, że petycje otrzymane w 
2010 r. w dalszym ciągu skupiają się na 
obszarze środowiska naturalnego, praw 
podstawowych, rynku wewnętrznego i 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. el

Poprawka 23
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie współpracy 
między Komisją a państwami 
członkowskimi i wyraża niezadowolenie z 
powodu niedbałości niektórych państw 
członkowskich w kwestii wdrażania i 
egzekwowania europejskiego 
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prawodawstwa w dziedzinie ochrony 
środowiska;

Or. el

Poprawka 24
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że Komisja Europejska 
powinna bardziej zdecydowanie 
kontrolować przestrzeganie i wdrażanie 
europejskiego prawodawstwa w dziedzinie 
ochrony środowiska na wszystkich 
etapach procedury, a nie dopiero po 
podjęciu ostatecznej decyzji;

Or. fr

Poprawka 25
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zapewnienie prawidłowego 
stosowania dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, dyrektywy 
w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, dyrektywy 
siedliskowej i dyrektywy ptasiej wymaga 
nowych, surowszych wytycznych, opartych
na zaleceniach właściwej komisji 
Parlamentu, z którą Komisja Petycji 
chętnie nawiąże ścisłą współpracę, by 
zapewnić lepsze odzwierciedlenie obaw 
obywateli w przyszłych działaniach na 
rzecz środowiska naturalnego;

13. uważa, że Komisja Europejska musi 
zapewniać prawidłowe stosowanie
dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, dyrektywy w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, dyrektywy siedliskowej i 
dyrektywy ptasiej przez państwa 
członkowskie, opierając się na zaleceniach 
właściwej komisji Parlamentu, z którą 
Komisja Petycji chętnie nawiąże ścisłą 
współpracę, by zapewnić lepsze 
odzwierciedlenie obaw obywateli w 
przyszłych działaniach na rzecz 
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środowiska naturalnego;

Or. fr

Poprawka 26
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że w wielu wypadkach 
petycje zwracają uwagę na kwestie 
związane z transpozycją i wdrażaniem 
europejskiego prawodawstwa, i przyznaje, 
że wszczęcie postępowania w sprawie 
uchybienia niekoniecznie zapewnia 
obywatelom natychmiastowe rozwiązanie 
ich problemów;

19. przypomina, że w wielu wypadkach 
petycje zwracają uwagę na kwestie 
związane z transpozycją i wdrażaniem 
europejskiego prawodawstwa, i przyznaje, 
że wszczęcie postępowania w sprawie 
uchybienia niekoniecznie zapewnia 
obywatelom natychmiastowe rozwiązanie 
ich problemów, można by zatem stosować 
inne środki kontroli i nacisku;

Or. fr

Poprawka 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ściślejsza współpraca z 
państwami członkowskimi jest niezwykle 
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 
przedstawicieli państw członkowskich na 
posiedzeniach Komisji Petycji;

22. podkreśla, że udział oraz ścisła i 
systematyczna współpraca państw 
członkowskich są niezwykle ważne 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 
przedstawicieli państw członkowskich na 
posiedzeniach Komisji Petycji;
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Or. fr

Poprawka 28
Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ściślejsza współpraca z 
państwami członkowskimi jest niezwykle 
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 
przedstawicieli państw członkowskich na 
posiedzeniach Komisji Petycji;

22. podkreśla, że ściślejsza współpraca z 
państwami członkowskimi jest niezwykle 
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;

Or. en

Poprawka 29
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że Komisja Petycji 
powinna nawiązać ściślejsze stosunki 
robocze z odpowiednimi komisjami w 
regionalnych i krajowych parlamentach 
państw członkowskich oraz odbywać misje 
rozpoznawcze, by wspierać wzajemne 
zrozumienie petycji poruszających 
zagadnienia europejskie;

23. jest zdania, że Komisja Petycji 
powinna nawiązać ściślejsze stosunki 
robocze z odpowiednimi komisjami w 
regionalnych i krajowych parlamentach 
państw członkowskich oraz odbywać misje 
rozpoznawcze, by wspierać wzajemne 
zrozumienie petycji poruszających 
zagadnienia europejskie, a z drugiej 
strony, by poznać różne metody pracy 
krajowych komisji petycji, tak aby 
odrzucenie danej petycji przez Komisję 
Petycji Parlamentu Europejskiego z 
powodu problemów kompetencyjnych było 



AM\868586PL.doc 17/19 PE466.956v01-00

PL

następstwem świadomej i dalekowzrocznej 
decyzji;

Or. de

Poprawka 30
Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. odnotowuje fakt, że duża liczba 
składających petycje zwraca się do 
Parlamentu w poszukiwaniu rozwiązań w 
sprawach niewchodzących w zakres 
kompetencji UE, np. wykonania decyzji 
sądów krajowych czy bierności 
administracji różnych szczebli, i stara się 
zaradzić tej sytuacji, przekazując 
wspomniane skargi właściwym organom 
krajowym lub regionalnym;

24. odnotowuje fakt, że duża liczba 
składających petycje zwraca się do 
Parlamentu w poszukiwaniu rozwiązań w 
sprawach niewchodzących w zakres 
kompetencji UE, np. wykonania decyzji 
sądów krajowych czy bierności 
administracji różnych szczebli, i stara się 
zaradzić tej sytuacji, przekazując 
wspomniane skargi właściwym organom 
krajowym lub regionalnym; z 
zadowoleniem przyjmuje nową procedurę 
wdrożoną przez Dyrekcję Generalną ds. 
Urzędu Przewodniczącego i Dyrekcję 
Generalną ds. Polityki Wewnętrznej w 
odniesieniu do rejestracji petycji;

Or. en

Poprawka 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości w procedurze rozpatrywania 
petycji: wewnątrz instytucji dzięki 
umożliwieniu posłom bezpośredniego 
dostępu do archiwum petycji za pomocą 

25. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości w procedurze rozpatrywania 
petycji: wewnątrz instytucji dzięki 
umożliwieniu posłom bezpośredniego 
dostępu do archiwum petycji za pomocą 
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aplikacji e-Petition, a na zewnątrz dzięki 
utworzeniu interaktywnego portalu 
internetowego dla składających petycje;

aplikacji e-Petition oraz dzięki 
uproszczeniu procedury wewnętrznej i 
ścisłej współpracy między posłami, 
przewodniczącą i sekretariatem Komisji 
Petycji, a na zewnątrz dzięki utworzeniu 
interaktywnego portalu internetowego dla 
składających petycje;

Or. fr

Poprawka 32
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości w procedurze rozpatrywania 
petycji: wewnątrz instytucji dzięki 
umożliwieniu posłom bezpośredniego 
dostępu do archiwum petycji za pomocą 
aplikacji e-Petition, a na zewnątrz dzięki 
utworzeniu interaktywnego portalu 
internetowego dla składających petycje;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. el

Poprawka 33
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości w procedurze rozpatrywania 
petycji: wewnątrz instytucji dzięki 
umożliwieniu posłom bezpośredniego 
dostępu do archiwum petycji za pomocą 
aplikacji e-Petition, a na zewnątrz dzięki 
utworzeniu interaktywnego portalu 

25. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości w procedurze rozpatrywania 
petycji: wewnątrz instytucji dzięki 
umożliwieniu posłom bezpośredniego 
dostępu do archiwum petycji za pomocą 
aplikacji e-Petition, a na zewnątrz dzięki 
utworzeniu interaktywnego portalu 
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internetowego dla składających petycje; internetowego dla składających petycje;
posłowie powinni ponadto, dzięki aplikacji 
e-Petition, mieć dostęp do petycji, w 
przypadku których składający petycję 
wnieśli o zachowanie anonimowości;

Or. fr

Poprawka 34
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o niezwłoczne utworzenie 
portalu internetowego poświęconego 
petycjom, na którym udostępniony zostanie 
interaktywny wzór petycji, podane zostaną 
informacje o zadaniach Parlamentu i o tym, 
co można osiągnąć, składając petycję do tej 
instytucji, umieszczone zostaną linki do 
alternatywnych środków odwołania na 
szczeblu europejskim i krajowym oraz 
będą jak najbardziej szczegółowo opisane 
właściwości Unii Europejskiej, by nie 
mylono właściwości UE i właściwości 
krajowych;

26. apeluje o niezwłoczne utworzenie 
portalu internetowego poświęconego 
petycjom, na którym udostępniony zostanie 
interaktywny wzór petycji, podane zostaną 
informacje o zadaniach Parlamentu i o tym, 
co można osiągnąć, składając petycję do tej 
instytucji, umieszczone zostaną linki do 
alternatywnych środków odwołania na 
szczeblu europejskim i krajowym oraz 
będą jak najbardziej szczegółowo opisane 
właściwości Unii Europejskiej, by nie 
mylono właściwości UE i właściwości 
krajowych; uważa, że ewentualnie należy 
zbadać możliwość włączenia do tego 
interaktywnego wzoru obowiązkowego 
pytania o odnośne kompetencje, przy czym 
wyboru można by dokonać z podanej, 
pełnej listy kompetencji;

Or. de


