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Poprawka 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 24, 227, 258 i 260 
TFUE,

– uwzględniając art. 24, 227, 228, 258 i 
260 TFUE,

Or. en

Poprawka 2
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt -A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej stała się 
wiążąca wraz z wejściem w życie Traktatu 
z Lizbony;

Or. de

Poprawka 3
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo obywateli 
do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego zostało zapisane w 
postanowieniach Traktatu od wejścia w 
życie Traktatu z Maastricht1 dnia 1 
listopada 1993 r.;

A. mając na uwadze, że prawo obywateli 
do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego zostało zapisane w 
postanowieniach Traktatu od wejścia w 
życie Traktatu z Maastricht1 dnia 1 
listopada 1993 r. w celu zapewnienia 
ochrony tego prawa;

Or. el
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Poprawka 4
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo obywateli 
do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego zostało zapisane w 
postanowieniach Traktatu od wejścia w 
życie Traktatu z Maastricht1 dnia 1 
listopada 1993 r.;

A. mając na uwadze, że prawo obywateli 
do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego zostało zapisane w 
postanowieniach Traktatu już od wejścia w 
życie Traktatu z Maastricht1 dnia 1 
listopada 1993 r.;

Or. de

Poprawka 5
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że – w oparciu o 
protokół 30 do Traktatu – karta praw 
podstawowych od wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony2 stała się prawnie obowiązującą 
dnia 1 grudnia 2009 r.; mając na uwadze, 
że w Traktacie z Lizbony ustanowiono 
również podstawę prawą dla UE do 
przystąpienia do europejskiej konwencji 
praw człowieka i europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;

B. mając na uwadze, że – w oparciu o 
protokół 30 do Traktatu – karta praw 
podstawowych od wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony2 stała się prawnie obowiązującą 
dnia 1 grudnia 2009 r.; mając na uwadze, 
że w Traktacie z Lizbony ustanowiono 
również podstawę prawą dla UE do 
przystąpienia do europejskiej konwencji 
praw człowieka, a dzięki europejskiej 
inicjatywie obywatelskiej – do stworzenia 
pierwszego instrumentu demokracji 
bezpośredniej na szczeblu europejskim;

Or. de

Poprawka 6
Rainer Wieland
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że – w oparciu o 
protokół 30 do Traktatu – karta praw 
podstawowych od wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony2 stała się prawnie obowiązującą 
dnia 1 grudnia 2009 r.; mając na uwadze, 
że w Traktacie z Lizbony ustanowiono 
również podstawę prawą dla UE do 
przystąpienia do europejskiej konwencji 
praw człowieka i europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;

B. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony ustanowiono również podstawę 
prawą dla UE do przystąpienia do 
europejskiej konwencji praw człowieka i 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

Or. de

Poprawka 7
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozporządzenie w 
sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej3 wchodzi w życie dnia 1 
kwietnia 2012 r., i mając na uwadze, że 
Parlament jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie przesłuchań publicznych 
dotyczących tych inicjatyw, które 
skutecznie zebrały ponad milion podpisów 
w co najmniej siedmiu państwach 
członkowskich;

C. mając na uwadze, że rozporządzenie w 
sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej3 weszło w życie dnia 1 
kwietnia 2012 r., i mając na uwadze, że 
Parlament jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie przesłuchań publicznych 
dotyczących tych inicjatyw, które 
skutecznie zebrały ponad milion podpisów 
w co najmniej siedmiu państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 8
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską działającą jako 
„strażniczka Traktatów”, co określa rolę 
Komisji i nie pozwala jej podejmować 
interwencji w sprawach nieobjętych 
zakresem prawodawstwa UE;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską, której zadaniem jest 
dopilnowanie tego, by państwa 
członkowskie postępowały w pełni zgodnie 
z literą i duchem prawa UE;

Or. en

Poprawka 9
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską działającą jako 
„strażniczka Traktatów”, co określa rolę 
Komisji i nie pozwala jej podejmować 
interwencji w sprawach nieobjętych 
zakresem prawodawstwa UE;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską działającą jako 
„strażniczka Traktatów”, co określa rolę 
Komisji i nie pozwala jej podejmować
interwencji w sprawach nieobjętych 
zakresem prawodawstwa UE; Komisja 
Petycji działa też ręka w rękę z 
Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, innymi komisjami PE, 
organami, pracownikami i sieciami 
europejskimi, jak również z państwami 
członkowskimi;

Or. es
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Poprawka 10
Michael Cashman
Victor Boştinaru
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską działającą jako 
„strażniczka Traktatów”, co określa rolę 
Komisji i nie pozwala jej podejmować 
interwencji w sprawach nieobjętych 
zakresem prawodawstwa UE;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad,
większego udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji w UE, zwiększania 
przejrzystości i rozliczalności; mając na 
uwadze, że w swojej bieżącej działalności 
Komisja współpracuje blisko z Komisją 
Europejską działającą jako „strażniczka 
Traktatów”, co określa rolę Komisji i nie 
pozwala jej podejmować interwencji w 
sprawach nieobjętych zakresem 
prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 11
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską działającą jako 
„strażniczka Traktatów”, co określa rolę 
Komisji i nie pozwala jej podejmować 
interwencji w sprawach nieobjętych 

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
ma obowiązek nieustannie rewidować i, 
jeśli to możliwe, zwiększać swoją rolę, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
opracowywania demokratycznych zasad, i 
mając na uwadze, że w swojej bieżącej 
działalności Komisja współpracuje blisko z 
Komisją Europejską działającą jako 
„strażniczka Traktatów”;
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zakresem prawodawstwa UE;

Or. de

Poprawka 12
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. wyraża zadowolenie z utworzenia 
punktu kompleksowej obsługi 
przeznaczonego dla obywateli pragnących 
uzyskać informacje lub złożyć wniosek 
bądź skargę za pośrednictwem portalu 
„Twoje prawa w Unii Europejskiej”;

Or. el

Poprawka 13
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. z zadowoleniem przyjmuje 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej dotyczące art. 51 karty 
praw podstawowych, które zgodnie z linią 
orzecznictwa w sprawie ERT podkreśla, że 
najwyższej rangi prawa Unii są wiążące 
dla organów państw członkowskich 
również wtedy, gdy za pomocą krajowych 
środków chcą one ograniczyć podstawowe 
wolności zagwarantowane w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 14
Kinga Göncz



AM\902727PL.doc 9/57 PE489.586v01-00

PL

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej 
mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, 
swobody przemieszczania się, godności i 
praw podstawowych skierowane do 
Komisji Petycji mogą zostać rozwiązane na 
podstawie ram prawnych Unii 
Europejskiej;

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej 
mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, 
swobody przemieszczania się, godności 
oraz podstawowych praw i wolności
skierowane do Komisji Petycji mogą 
zostać rozwiązane na podstawie ram 
prawnych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 15
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej 
mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, 
swobody przemieszczania się, godności i 
praw podstawowych skierowane do 
Komisji Petycji mogą zostać rozwiązane na 
podstawie ram prawnych Unii 
Europejskiej;

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej 
mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, 
swobody przemieszczania się, godności i 
praw podstawowych skierowane do 
Komisji Petycji mogą zostać rozwiązane w 
odpowiednim terminie na podstawie ram 
prawnych Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 16
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły



PE489.586v01-00 10/57 AM\902727PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej 
mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, 
swobody przemieszczania się, godności i 
praw podstawowych skierowane do 
Komisji Petycji mogą zostać rozwiązane na 
podstawie ram prawnych Unii 
Europejskiej;

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej 
mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące 
uznania ich praw wynikających z 
obywatelstwa UE, a zwłaszcza ochrony 
środowiska naturalnego, zdrowia, swobody 
przemieszczania się, godności i praw 
podstawowych skierowane do Komisji 
Petycji mogą zostać rozwiązane na 
podstawie ram prawnych Unii 
Europejskiej;

Or. de

Poprawka 17
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Εa. mając na uwadze, że instytucje 
europejskie powinny przekazywać więcej 
informacji i wykazywać większą 
przejrzystość w kontaktach z obywatelami 
europejskimi;

Or. el

Poprawka 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że liczba pism 
kierowanych przez obywateli do 
Parlamentu Europejskiego ciągle rośnie, i 
mając na uwadze, że Komisja Petycji 

F. mając na uwadze, że 998 petycji zostało 
uznanych za dopuszczalne i spośród nich 
649 zostało przekazanych Komisji do 
dalszego rozpatrzenia zgodnie z art. 258 i 
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powinna pozostać głównym punktem do 
kontaktu w Parlamencie Europejskim w 
kwestii zarzutów dotyczących naruszenia 
praw indywidualnych i zbiorowych;

260 Traktatu, a 416 petycji zostało 
uznanych za niedopuszczalne;

Or. en

Poprawka 19
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że liczba pism
kierowanych przez obywateli do 
Parlamentu Europejskiego ciągle rośnie, i 
mając na uwadze, że Komisja Petycji 
powinna pozostać głównym punktem do 
kontaktu w Parlamencie Europejskim w 
kwestii zarzutów dotyczących naruszenia 
praw indywidualnych i zbiorowych;

F. mając na uwadze, że liczba petycji
kierowanych przez obywateli do 
Parlamentu Europejskiego ciągle rośnie, i 
mając na uwadze, że Komisja Petycji 
powinna pozostać głównym punktem do 
kontaktu w Parlamencie Europejskim w 
kwestii zarzutów ze strony obywateli
dotyczących naruszenia praw 
indywidualnych i zbiorowych lub 
nieprawidłowego stosowania lub 
wdrażania przepisów UE;

Or. en

Poprawka 20
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że liczba pism 
kierowanych przez obywateli do 
Parlamentu Europejskiego ciągle rośnie, i 
mając na uwadze, że Komisja Petycji 
powinna pozostać głównym punktem do 
kontaktu w Parlamencie Europejskim w 
kwestii zarzutów dotyczących naruszenia 
praw indywidualnych i zbiorowych;

F. mając na uwadze, że liczba pism 
kierowanych przez obywateli do 
Parlamentu Europejskiego ciągle rośnie –
998 petycji zostało uznanych za 
dopuszczalne, a 416 za niedopuszczalne –
i mając na uwadze, że Komisja Petycji 
powinna pozostać głównym punktem do 
kontaktu w Parlamencie Europejskim w 
kwestii zarzutów dotyczących naruszenia 
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praw indywidualnych i zbiorowych;

Or. fr

Poprawka 21
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że procedura 
rozpatrywania petycji może stanowić 
uzupełnienie innych instrumentów 
europejskich dostępnych dla obywateli, 
takich jak możliwość składania skarg do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich lub Komisji Europejskiej;

Or. es

Poprawka 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne stowarzyszenia i firmy 
najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują 
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze i porównywalne wdrożenie prawa 
UE we wszystkich państwach 
członkowskich;

G. mając na uwadze, że w 2011 r. wciąż 
wiele petycji zostało uznanych za 
niedopuszczalne, Parlament powinien w 
dalszym ciągu zwiększać starania na rzecz 
informowania obywateli o ograniczonym 
polu działania Parlamentu w zakresie 
prawa petycji; mając na uwadze, że 
podmioty i wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne stowarzyszenia i firmy 
najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują 
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze i porównywalne wdrożenie prawa 
UE we wszystkich państwach 
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członkowskich;

Or. en

Poprawka 23
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne stowarzyszenia i firmy 
najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują 
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze i porównywalne wdrożenie prawa 
UE we wszystkich państwach 
członkowskich;

G. mając na uwadze, że podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
organizacje pozarządowe, dobrowolne 
stowarzyszenia, organizacje zawodowe i 
firmy najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują 
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze i porównywalne wdrożenie prawa 
UE we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 24
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne stowarzyszenia i firmy 
najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze i porównywalne wdrożenie prawa 
UE we wszystkich państwach 

G. mając na uwadze, że mimo rosnącej 
liczby przesłanych pism podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne organizacje pozarządowe i 
firmy w dalszym ciągu nie najlepiej 
oceniają rzeczywistą efektywność 
prawodawstwa UE, mimo że dotyczy ono 
ich samych; mając na uwadze, że z tego 
względu konieczne są dalsze działania 
mające na celu przekazanie informacji o 
wpływie europejskiego prawodawstwa na 
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członkowskich; życie codzienne obywateli, aby mogli oni 
dokładniej zasygnalizować możliwe luki 
prawne, które powinny zostać 
przeanalizowane, tak aby zapewnić lepsze i 
porównywalne wdrożenie prawa UE we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 25
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne stowarzyszenia i firmy 
najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują 
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze i porównywalne wdrożenie prawa 
UE we wszystkich państwach 
członkowskich;

G. mając na uwadze, że podmioty i 
wspólnoty lokalne, jak również 
dobrowolne stowarzyszenia i firmy 
najlepiej oceniają efektywność 
prawodawstwa UE, jako że dotyczy ono 
ich samych, i najlepiej zasygnalizują 
możliwe luki prawne, które powinny 
zostać przeanalizowane, tak aby zapewnić 
lepsze, bardziej jednolite i porównywalne 
wdrożenie prawa UE we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w kontekście 
analizy statystycznej zawartej w 
przedmiotowym sprawozdaniu obywatele 
Niemiec wciąż nadsyłają najwyższą liczbę 
petycji, mimo że ta liczba proporcjonalnie 

H. mając na uwadze, że w kontekście 
analizy statystycznej zawartej w 
przedmiotowym sprawozdaniu obywatele 
Niemiec wciąż nadsyłają najwyższą liczbę 
petycji, mimo że ta liczba proporcjonalnie 
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się zmniejsza, na drugim miejscu znajdują 
się Hiszpanie, a dalej Włosi, i mając na 
uwadze, że petycje dotyczące samej UE 
przewyższają te dotyczące pojedynczych 
państw członkowskich;

się zmniejsza, na drugim miejscu znajdują 
się Hiszpanie, a dalej Włosi;

Or. en

Poprawka 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że petycje, w których 
zarzuca się naruszenie praw 
podstawowych zajmują pierwsze miejsce w 
tabeli pod względem liczby petycji, na 
kolejnych pozycjach znajdują się petycje 
dotyczące takich tematów jak: środowisko 
i rynek wewnętrzny, i mając na uwadze, że 
należy odnotować, że liczba petycji 
dotyczących spraw gospodarczych i 
monetarnych nagle wzrosła, co koreluje z 
podobnym wzrostem liczby petycji, w 
których wyrażona jest silna ogólna obawa 
obywateli dotycząca obecnego kryzysu 
gospodarczego i finansowego;

I. mając na uwadze, że obszar stosowania i 
tryb korzystania z prawa petycji nadanego 
wszystkim obywatelom i mieszkańcom UE 
na mocy Traktatu różni się od innych 
środków odwoławczych dostępnych dla 
obywateli, takich jak składanie skarg do 
Komisji lub Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. en

Poprawka 28
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że petycje, w których 
zarzuca się naruszenie praw podstawowych 
zajmują pierwsze miejsce w tabeli pod 
względem liczby petycji, na kolejnych 
pozycjach znajdują się petycje dotyczące 

I. mając na uwadze, że petycje, w których 
zarzuca się naruszenie praw 
podstawowych, zajmują pierwsze miejsce 
w tabeli pod względem liczby petycji i że 
jest to poważny przedmiot niepokojów 
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takich tematów jak: środowisko i rynek 
wewnętrzny, i mając na uwadze, że należy 
odnotować, że liczba petycji dotyczących 
spraw gospodarczych i monetarnych nagle 
wzrosła, co koreluje z podobnym wzrostem 
liczby petycji, w których wyrażona jest 
silna ogólna obawa obywateli dotycząca 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
finansowego;

obywateli europejskich, ponieważ pod 
pretekstem kryzysu państwa członkowskie 
coraz częściej lekceważą te prawa; także 
liczba petycji dotyczących spraw 
gospodarczych i monetarnych nagle 
wzrosła, co koreluje z podobnym wzrostem 
liczby petycji dotyczących obecnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego; 
niemniej jednak środowisko i rynek 
wewnętrzny w dalszym ciągu są 
zasadniczym przedmiotem trosk;

Or. fr

Poprawka 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że główne obawy 
dotyczą ogólnie tematu środowiska 
odnoszą się do nieodpowiedniego i często 
błędnego stosowania przez państwa 
członkowskie i ich krajowe podmioty 
podrzędne dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ)4 i 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów5;

J. mając na uwadze, że główne obawy 
dotyczą ogólnie tematu środowiska 
odnoszą się do nieodpowiedniego i często 
błędnego stosowania przez państwa 
członkowskie i ich krajowe podmioty 
podrzędne dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ)4 i 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów5;
mając na uwadze, że w petycjach, w 
których zarzuca się naruszenie dyrektywy 
ptasiej i siedliskowej, często zawarte są 
obawy dotyczące znacznej utraty 
różnorodności biologicznej w wyniku 
realizacji dużych przedsięwzięć 
planowanych na obszarach sieci Natura 
2000, a dzięki petycjom dotyczącym 
gospodarki wodnej ujawniono poważne 
przypadki zanieczyszczeń i zwrócono 
uwagę na potencjalny wpływ 
przedsięwzięć na trwałość i jakość 
zasobów wodnych;

Or. en
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Poprawka 30
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że dyrektywa OOŚ 
jest obecnie poddawana przeglądowi i że w 
sprawozdaniu Komisji Petycji w sprawie 
kwestii odpadów6 ujawniono poważne 
niedostatki w kilku państwach 
członkowskich;

K. mając na uwadze, że dyrektywa OOŚ 
jest obecnie poddawana przeglądowi i że w 
sprawozdaniu Komisji Petycji w sprawie 
kwestii odpadów6 ujawniono poważne 
niedostatki w kilku państwach 
członkowskich, niemniej jednak 
wdrażanie wspomnianej dyrektywy jest 
niewystarczające i problem ten będzie 
mógł zostać rozwiązany nie dzięki 
przeglądowi, lecz dzięki skuteczniejszej 
kontroli ze strony Komisji Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że prawo obywateli i 
mieszkańców UE do legalnego zakupu 
nieruchomości wciąż jest kwestią o 
wielkim znaczeniu dla wielu tysięcy osób, 
na co wskazują otrzymywane wciąż 
petycje na ten temat, zwłaszcza te 
dotyczące dostrzeżonych naruszeń tego 
prawa w Hiszpanii, w odniesieniu do 
czego Parlament Europejski już wcześniej 
przyjął jasną postawę7; i mając na uwadze, 
że bez rozwiązania tego problemu przez 
właściwe władze, nie można mieć 
pewności, że rynek mieszkaniowy lub 
system bankowy zostaną przywrócone do 
porządku;

L. mając na uwadze, że prawo obywateli i 
mieszkańców UE do legalnego zakupu 
nieruchomości wciąż jest kwestią o 
wielkim znaczeniu dla wielu tysięcy osób, 
na co wskazują otrzymywane wciąż 
petycje na ten temat; i mając na uwadze, że 
bez rozwiązania tego problemu przez 
właściwe władze, nie można mieć 
pewności, że rynek mieszkaniowy lub 
system bankowy zostaną przywrócone do 
porządku;

Or. es
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Poprawka 32
Michael Cashman

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że prawo obywateli i 
mieszkańców UE do legalnego zakupu 
nieruchomości wciąż jest kwestią o 
wielkim znaczeniu dla wielu tysięcy osób, 
na co wskazują otrzymywane wciąż 
petycje na ten temat, zwłaszcza te 
dotyczące dostrzeżonych naruszeń tego 
prawa w Hiszpanii, w odniesieniu do czego 
Parlament Europejski już wcześniej przyjął 
jasną postawę7; i mając na uwadze, że bez 
rozwiązania tego problemu przez właściwe 
władze, nie można mieć pewności, że 
rynek mieszkaniowy lub system bankowy
zostaną przywrócone do porządku;

L. mając na uwadze, że prawo obywateli i 
mieszkańców UE do legalnego zakupu 
nieruchomości wciąż jest kwestią o 
wielkim znaczeniu dla wielu tysięcy osób, 
na co wskazują otrzymywane wciąż 
petycje na ten temat, zwłaszcza te 
dotyczące dostrzeżonych naruszeń tego 
prawa w Hiszpanii, w odniesieniu do czego 
Parlament Europejski już wcześniej przyjął 
jasną postawę7; i mając na uwadze, że bez 
rozwiązania tego problemu przez właściwe 
władze nie jest możliwe osiągnięcie 
pewności prawa i przywrócenie zaufania 
do hiszpańskiego prawa własności ani 
ustabilizowanie rynku mieszkaniowego;

Or. en

Poprawka 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w 2011 r. 70 
nierozstrzygniętych petycji dotyczyło 
hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej, 
i mając na uwadze, że petycje dotyczące
ustawy o strefie przybrzeżnej odnoszą się 
do konkretnych regionów Hiszpanii, a 
mianowicie takich jak: Walencja – 23 
petycji, Andaluzja – 11, Katalonia – 10, 
Baleary i Wyspy Kanaryjskie – 9 petycji 
każde, Asturia i Kantabria – 3 petycje 

M. mając na uwadze, że w 2011 r. 70 
nierozstrzygniętych petycji dotyczyło 
hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej, 
i mając na uwadze, że 51 petycji
dotyczących ustawy o strefie przybrzeżnej 
pochodziło od obywateli lub grup 
obywateli Hiszpanii, podczas gdy 19 
pochodziło od osób innej narodowości, a 
mianowicie: 3 od obywateli innych 
narodowości, 11 od Niemców, 3 od 
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każde, Galicia i Kraj Basków – 2 petycje 
każde i Murcja –1, z czego 51 pochodziło 
od obywateli lub grup obywateli Hiszpanii, 
podczas gdy 19 pochodziło od osób innej 
narodowości, a mianowicie: 3 od obywateli 
innych narodowości, 11 od Niemców, 3 od 
Francuzów, 2 od Brytyjczyków;

Francuzów, 2 od Brytyjczyków;

Or. en

Poprawka 34
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w 2011 r. 70 
nierozstrzygniętych petycji dotyczyło 
hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej, 
i mając na uwadze, że petycje dotyczące 
ustawy o strefie przybrzeżnej odnoszą się 
do konkretnych regionów Hiszpanii, a 
mianowicie takich jak: Walencja – 23 
petycji, Andaluzja – 11, Katalonia – 10, 
Baleary i Wyspy Kanaryjskie – 9 petycji 
każde, Asturia i Kantabria – 3 petycje 
każde, Galicia i Kraj Basków – 2 petycje 
każde i Murcja –1, z czego 51 pochodziło 
od obywateli lub grup obywateli Hiszpanii, 
podczas gdy 19 pochodziło od osób innej 
narodowości, a mianowicie: 3 od obywateli 
innych narodowości, 11 od Niemców, 3 od 
Francuzów, 2 od Brytyjczyków;

M. mając na uwadze, że w 2011 r. 70 
nierozstrzygniętych petycji dotyczyło 
hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej, 
z czego 51 pochodziło od obywateli lub 
grup obywateli Hiszpanii, podczas gdy 19 
pochodziło od osób innej narodowości, a 
mianowicie: 3 od obywateli innych 
narodowości, 11 od Niemców, 3 od 
Francuzów, 2 od Brytyjczyków;

Or. fr

Poprawka 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w 2011 r. Komisja 
Petycji odbyła posiedzenia, na których 47 
z tych petycji zostało rozpatrzonych i na 
których uczestniczyło osobiście 7 osób 
składających petycję;

N. mając na uwadze, że w ostatnim 
sprawozdaniu rocznym Komisja Petycji 
wysoko oceniła współpracę z Komisją i 
Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich w zakresie rozpatrywania
petycji i skarg; mając na uwadze, że 
Komisja Petycji wielokrotnie domagała 
się, aby Komisja informowała ją na 
bieżąco o postępach w zakresie trwających 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
których tematyka jest również poruszana 
w petycjach;

Or. en

Poprawka 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Projekt rezolucji
Punkt Na preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że w wielu 
petycjach twierdzono, że fundusze UE 
zostały nieprawidłowo wykorzystane lub 
źle ulokowane, a w innych stawiano 
zarzuty dotyczące nieprawidłowego 
funkcjonowania administracji UE, w tym 
konfliktów interesów we wpływowych 
instytucjach, lub domagano się zmian w 
niektórych dziedzinach polityki UE, np. 
zezwolenia na stosowanie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie i 
wykorzystywanie energii atomowej;

Or. en

Poprawka 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu na 
temat obywatelstwa UE – 2010 r.8
potwierdzono niedostatki i problemu, z 
którymi borykają się ludzie w 
konsekwencji złego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w petycjach, zwłaszcza w 
odniesieniu do swobodnego przepływu 
obywateli UE i członków ich rodzin, 
dostępu do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, wzajemnego uznawaniem
kwalifikacji zawodowych, przeszkód, z 
którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne, prawa rodzinnego oraz 
masowego wydalania na podstawie 
pochodzenia etnicznego lub rasowego, tak 
jak wydalanie Romów, obejmującego 
również kwestie dotyczące podwójnego 
opodatkowania;

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
Komisji na temat obywatelstwa UE – 2010 
r.8 potwierdzono niedostatki i problemy, z 
którymi borykają się ludzie w 
konsekwencji złego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w petycjach, zwłaszcza w 
odniesieniu do swobodnego przepływu 
obywateli UE i członków ich rodzin, 
dostępu do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, wzajemnego uznawania
kwalifikacji zawodowych, przeszkód, z 
którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne, prawa rodzinnego oraz 
masowego wydalania na podstawie 
pochodzenia etnicznego lub rasowego, tak 
jak wydalanie Romów, obejmującego 
również kwestie dotyczące podwójnego 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 38
Michael Cashman
Victor Boştinaru
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu na 
temat obywatelstwa UE – 2010 r.8
potwierdzono niedostatki i problemu, z 
którymi borykają się ludzie w 
konsekwencji złego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w petycjach, zwłaszcza w 
odniesieniu do swobodnego przepływu 

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu na 
temat obywatelstwa UE – 2010 r.8
potwierdzono niedostatki i problemy, z 
którymi borykają się ludzie w 
konsekwencji złego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w petycjach, zwłaszcza w 
odniesieniu do swobodnego przepływu 
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obywateli UE i członków ich rodzin, 
dostępu do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, wzajemnego uznawaniem
kwalifikacji zawodowych, przeszkód, z 
którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne, prawa rodzinnego oraz 
masowego wydalania na podstawie 
pochodzenia etnicznego lub rasowego, tak 
jak wydalanie Romów, obejmującego 
również kwestie dotyczące podwójnego 
opodatkowania;

obywateli UE i członków ich rodzin, 
dostępu do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, wzajemnego uznawania
kwalifikacji zawodowych, przeszkód, z 
którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne, prawa rodzinnego z 
uwzględnieniem par jednopłciowych i ich 
dzieci oraz masowego wydalania na 
podstawie pochodzenia etnicznego lub 
rasowego, tak jak wydalanie Romów, 
obejmującego również kwestie dotyczące 
podwójnego opodatkowania;

Or. en

Poprawka 39
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu na 
temat obywatelstwa UE – 2010 r. 
potwierdzono niedostatki i problemu, z 
którymi borykają się ludzie w 
konsekwencji złego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w petycjach8, zwłaszcza 
w odniesieniu do swobodnego przepływu 
obywateli UE i członków ich rodzin, 
dostępu do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, wzajemnego uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych, przeszkód, z 
którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne, prawa rodzinnego oraz 
masowego wydalania na podstawie 
pochodzenia etnicznego lub rasowego, tak 
jak wydalanie Romów, obejmującego 
również kwestie dotyczące podwójnego 
opodatkowania;

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu na 
temat obywatelstwa UE – 2010 r. 
potwierdzono niedostatki i problemy, z 
którymi borykają się ludzie w 
konsekwencji złego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w petycjach8, zwłaszcza 
w odniesieniu do swobodnego przepływu 
obywateli UE i członków ich rodzin 
legalnie zamieszkujących w państwach 
członkowskich, dostępu do świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego, wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych, 
przeszkód, z którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne, prawa rodzinnego oraz 
masowego wydalania na podstawie 
pochodzenia etnicznego lub rasowego, tak 
jak wydalanie Romów, obejmującego 
również kwestie dotyczące podwójnego 
opodatkowania;

Or. el
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Poprawka 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt Oa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że w 2011 r. 
znaczna liczba petycji została złożona 
przez obywateli, którzy zwracali uwagę na 
znaczenie zapobiegania nieodwracalnym 
stratom różnorodności biologicznej w 
odniesieniu do obszarów Natura 2000 
oraz dbania o ochronę obszarów 
wymienionych w dyrektywie siedliskowej;

Or. en

Poprawka 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
zakresu działań Komisji służba prawna 
Parlamentu Europejskiego9 potwierdza, że 
jej „(…) obszar działania można uznać za 
nawet szerszy aniżeli zwykła suma 
kompetencji wykonywanych przez Unię”.

skreślony

Or. en

Poprawka 42
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
zakresu działań Komisji służba prawna 

skreślony



PE489.586v01-00 24/57 AM\902727PL.doc

PL

Parlamentu Europejskiego9 potwierdza, że 
jej „(…) obszar działania można uznać za 
nawet szerszy aniżeli zwykła suma 
kompetencji wykonywanych przez Unię”.

Or. fr

Poprawka 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie T-308/07 utrzymało w mocy 
skargę (nr 95/2007) składającego petycję 
przeciwko decyzji Komisji dotyczącej 
stwierdzenia niedopuszczalności jego 
petycji i tym samym wyznaczono jasne 
kryteria postępowania z petycjami 
uznanymi za niedopuszczalne;

Q. mając na uwadze, że orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie T-308/07 utrzymało w mocy
skargę (nr 95/2007) składającego petycję 
przeciwko decyzji Komisji dotyczącej 
stwierdzenia niedopuszczalności jego 
petycji;

Or. es

Poprawka 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie T-308/07 utrzymało w mocy 
skargę (nr 0095/2007) składającego petycję 
przeciwko decyzji Komisji dotyczącej 
stwierdzenia niedopuszczalności jego 
petycji i tym samym wyznaczono jasne 
kryteria postępowania z petycjami

Q. mając na uwadze, że orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie T-308/07 utrzymało w mocy 
skargę (nr 0095/2007) składającego petycję 
przeciwko decyzji Komisji dotyczącej 
stwierdzenia niedopuszczalności jego 
petycji i tym samym wprowadziło 
obowiązek uzasadnienia decyzji 
Parlamentu w przypadku uznania petycji
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uznanymi za niedopuszczalne; za niedopuszczalną;

Or. en

Poprawka 45
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie T-308/07 utrzymało w mocy 
skargę (nr 0095/2007) składającego 
petycję przeciwko decyzji Komisji 
dotyczącej stwierdzenia 
niedopuszczalności jego petycji i tym 
samym wyznaczono jasne kryteria 
postępowania z petycjami uznanymi za 
niedopuszczalne;

Q. mając na uwadze, że w orzeczeniu
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie T-308/07 jasno stwierdzono, że 
również decyzje proceduralne Parlamentu 
w sprawie petycji podlegają weryfikacji 
prawnej;

Or. de

Poprawka 46
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Punkt Qa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że na skuteczność 
pracy w komisji znaczny wpływ mają 
szybkość i dokładność oraz że pracę tę 
można usprawnić, zwłaszcza poprzez 
optymalizację czasu rozpatrywania petycji 
oraz usystematyzowanie procedury ich 
oceny;

Or. de
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Poprawka 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, w zapewnianiu 
sprawdzenia rzeczywistego postrzegania 
Unii Europejskiej przez Europejczyków, i 
przedstawieniu opinii obywateli dotyczącej
tego, czy prawodawstwo europejskie 
rzeczywiście spełnia oczekiwaną rolę i 
odpowiada oczekiwaniom ludzi wobec 
Unii;

1. zwraca uwagę, że petycje otrzymane w 
2011 r. nadal dotyczyły domniemanego 
naruszenia prawa UE w dziedzinie 
środowiska, sprawiedliwości i rynku 
wewnętrznego oraz karty praw 
podstawowych, co odzwierciedla opinie
obywateli dotyczące tego, czy 
prawodawstwo europejskie wdrożone przez 
państwa członkowskie rzeczywiście 
spełnia oczekiwaną rolę i odpowiada
prawu UE;

Or. en

Poprawka 48
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, w zapewnianiu 
sprawdzenia rzeczywistego postrzegania 
Unii Europejskiej przez Europejczyków, i 
przedstawieniu opinii obywateli dotyczącej 
tego, czy prawodawstwo europejskie 
rzeczywiście spełnia oczekiwaną rolę i 
odpowiada oczekiwaniom ludzi wobec 
Unii;

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, w zapewnianiu 
sprawdzenia rzeczywistego postrzegania 
Unii Europejskiej przez Europejczyków, i 
przedstawieniu opinii obywateli dotyczącej 
tego, czy prawodawstwo europejskie jest 
właściwie wdrażane i rzeczywiście spełnia 
oczekiwaną rolę i odpowiada 
oczekiwaniom ludzi wobec Unii;

Or. en

Poprawka 49
Victor Boştinaru
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, w zapewnianiu 
sprawdzenia rzeczywistego postrzegania 
Unii Europejskiej przez Europejczyków, i
przedstawieniu opinii obywateli dotyczącej 
tego, czy prawodawstwo europejskie 
rzeczywiście spełnia oczekiwaną rolę i 
odpowiada oczekiwaniom ludzi wobec 
Unii;

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, w zapewnianiu 
sprawdzenia, w jaki sposób państwa 
członkowskie wdrażają prawodawstwo 
europejskie i jak Unia Europejska jest 
rzeczywiście postrzegana przez 
Europejczyków, oraz w przedstawieniu 
opinii obywateli dotyczącej tego, czy 
prawodawstwo europejskie rzeczywiście 
spełnia oczekiwaną rolę i odpowiada 
oczekiwaniom ludzi wobec Unii;

Or. fr

Poprawka 50
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, w zapewnianiu 
sprawdzenia rzeczywistego postrzegania
Unii Europejskiej przez Europejczyków, i 
przedstawieniu opinii obywateli dotyczącej 
tego, czy prawodawstwo europejskie 
rzeczywiście spełnia oczekiwaną rolę i 
odpowiada oczekiwaniom ludzi wobec 
Unii;

1. potwierdza kluczową rolę Komisji 
Petycji we wskazywaniu obywatelom 
środków pozasądowych, dzięki którym 
można określić, w jaki sposób Unia 
Europejska jest postrzegana przez 
Europejczyków, co z kolei pozwala ustalić, 
czy prawodawstwo europejskie 
rzeczywiście spełnia oczekiwaną rolę i 
odpowiada oczekiwaniom ludzi wobec 
Unii;

Or. de

Poprawka 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę na wzrastającą liczbę 
petycji i innych pism od obywateli, w 
których domagają się oni prawnego i 
finansowego zadośćuczynienia w 
sprawach, które wykraczają poza zakres 
kompetencji UE na mocy art. 227 
Traktatu oraz art. 51 karty praw 
podstawowych i dotyczą np. wniosków o 
dokonanie ponownego obliczenia 
krajowej emerytury, unieważnienia 
decyzji podjętych przez sądy krajowe, 
wniosków w sprawie ponownego 
wytyczenia europejskich granic, 
nakłonienia banku do udzielenia kredytu 
itp.; w pełni popiera działania podjęte 
przez właściwe dyrekcje generalne 
Parlamentu w celu opracowania sposobu 
rozpatrywania tych pism obywateli z 
uwzględnieniem obowiązków Parlamentu 
w zakresie korespondencji z obywatelami;

Or. en

Poprawka 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dlatego też uważa, że ta rola i 
obowiązek powinien skłonić Parlament do 
rozważenia sposobów rewitalizacji tej 
fundamentalnej części pracy 
parlamentarnej zarówno w zakresie jej 
widoczności i w zakresie poprawy 
zdolności do podnoszenia kwestii ważnych 
dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 

skreślony
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przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

Or. en

Poprawka 53
Michael Cashman
Victor Boştinaru
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności, rozliczalności i 
przejrzystości oraz w zakresie poprawy 
zdolności do podnoszenia kwestii ważnych 
dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

Or. en

Poprawka 54
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej w zakresie jej 
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zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

widoczności, skuteczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

Or. en

Poprawka 55
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny; w odniesieniu do 
przejrzystości procedur dotyczących 
petycji wzywa Komisję do bardziej 
aktywnego informowania wszystkich
obywateli o prawie petycji za 
pośrednictwem swoich delegatur w 
państwach członkowskich i sieci 
informacyjnych (np. Europe Direct);

Or. de

Poprawka 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor



AM\902727PL.doc 31/57 PE489.586v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez 
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny; zachęca Prezydium do 
rozważenia środków na rzecz osiągnięcia 
tego celu, w tym możliwości 
zorganizowania przesłuchania na miejscu 
w przypadku ważnych petycji;

Or. en

Poprawka 57
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym, jak również poprzez
wzmocnienie jego kompetencji do 
powoływania świadków i prowadzenia 
dochodzenia w sprawach wniesionych 
przez obywateli w sposób bardziej 
niezależny;

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek 
powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej 
części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie 
poprawy zdolności do podnoszenia kwestii 
ważnych dla obywateli UE na posiedzeniu 
plenarnym; z zadowoleniem przyjmuje 
rozszerzenie uprawnień Parlamentu dzięki 
stworzeniu instrumentu komisji śledczej, 
który pozwoli podejmować działania w 
sprawach wniesionych przez obywateli w 
sposób bardziej niezależny;
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Or. de

Poprawka 58
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. w odniesieniu do europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej przypomina, że w 
przypadku organizacji wysłuchań 
publicznych, o których mowa w art. 11 
rozporządzenia (UE) 211/2011 w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej, dotyczących 
pomyślnie przeprowadzonych inicjatyw, 
konieczne jest bezpośrednie i 
automatyczne zaangażowanie Komisji 
Petycji jako tej komisji, która dysponuje 
największą wiedzą dotyczącą procedur w 
zakresie bezpośredniego kontaktu z 
obywatelami i przeprowadzania 
wysłuchań publicznych oraz zapewnia 
obowiązywanie jednolitych procedur dla 
wszystkich pomyślnie przeprowadzonych 
inicjatyw obywatelskich; podkreśla 
jednocześnie, że mimo to różnica 
pomiędzy zwykłą petycją określoną w art. 
227 TFUE a inicjatywą obywatelską musi 
być dla obywatela wyraźnie dostrzegalna 
również w przypadku 
wewnątrzparlamentarnych kwestii 
proceduralnych;

Or. de

Poprawka 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 
internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 
internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób bez uszczerbku dla 
art. 227 Traktatu i art. 202 Regulaminu 
Parlamentu i art. 51 karty praw 
podstawowych, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

Or. en

Poprawka 60
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 
internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 
internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym oraz 
jednocześnie wyznaczać pewne ramy 
postępowania dla organów administracji 
publicznej na miarę portalu CURIA, 
oficjalnego portalu urzędowego orzeczeń 
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ECJ;

Or. pl

Poprawka 61
Michael Cashman
Victor Boştinaru
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 
internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego
portalu petycji na swojej stronie 
internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, oraz 
kompletny przegląd kompetencji Komisji 
Petycji;

Or. en

Poprawka 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Parlamentu dotyczącą opracowania 
bardziej praktycznego i przejrzystego 
portalu petycji na swojej stronie 
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internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki 
do innych form dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne na szczeblu UE i na 
szczeblu krajowym lub regionalnym;

internetowej, który ułatwi obywatelom 
dostęp do procesu składania petycji, 
zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla 
użytkownika sposób i składać podpis 
elektroniczny w celu poparcia petycji;
sądzi, że ten portal powinien zawierać 
także praktyczne linki do innych form 
dochodzenia roszczeń, które są dostępne na 
szczeblu UE i na szczeblu krajowym lub 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 63
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. potwierdza swoją determinację w 
dalszym propagowaniu ochrony praw 
podstawowych obywateli, posługując się 
swoim wpływem politycznym w 
odniesieniu do takich dopuszczalnych 
spraw, które mogą być skierowane do 
Komisji, we współpracy z właściwymi 
władzami w państwach członkowskich 
Unii;

4. potwierdza swoją determinację w 
dalszym propagowaniu ochrony praw 
podstawowych i wolności obywateli, 
posługując się swoim wpływem 
politycznym w odniesieniu do takich 
dopuszczalnych spraw, które mogą być 
skierowane do Komisji Petycji, we 
współpracy z Komisją i właściwymi 
władzami w państwach członkowskich 
Unii;

Or. en

Poprawka 64
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. potwierdza swoją determinację w 
dalszym propagowaniu ochrony praw 
podstawowych obywateli, posługując się 

4. potwierdza swoją determinację w 
dalszym propagowaniu ochrony praw 
podstawowych obywateli, posługując się 
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swoim wpływem politycznym w 
odniesieniu do takich dopuszczalnych 
spraw, które mogą być skierowane do 
Komisji, we współpracy z właściwymi 
władzami w państwach członkowskich 
Unii;

swoim wpływem politycznym w 
odniesieniu do takich dopuszczalnych 
spraw, które mogą być skierowane do 
Komisji, we wzmocnionej współpracy z 
właściwymi władzami w państwach 
członkowskich Unii i z Komisją 
Europejską;

Or. fr

Poprawka 65
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) wzywa Komisję Petycji do 
przeanalizowania wpływu linii 
orzecznictwa w sprawie ERT na 
wiarygodność petycji oraz do ustalenia, co 
w rzeczywistości uniemożliwia 
obywatelom Unii uzyskanie wiarygodnej 
wykładni najważniejszych przepisów 
prawa europejskiego w sprawach 
rozpatrywanych przez sądy krajowe w 
sytuacji, gdy istnieje możliwość złożenia 
wniosku do Trybunału Sprawiedliwości o 
wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym;

Or. de

Poprawka 66
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że ważne jest zacieśnienie 
współpracy z parlamentami i rządami 
państw członkowskich oraz upewnienie 
się, że taka współpraca jest obustronna i, 

5. uważa, że ważne jest zacieśnienie 
współpracy z parlamentami i rządami 
państw członkowskich w oparciu o zasadę 
wzajemności i, jeśli to konieczne, 
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jeśli to konieczne, zachęcenie władz 
państw członkowskich do transponowania i 
stosowania prawodawstwa UE z 
zachowaniem pełnej przejrzystości;

zachęcenie władz państw członkowskich 
do transponowania i stosowania 
prawodawstwa UE z zachowaniem pełnej 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 67
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie współpracy 
między Komisją a państwami 
członkowskimi, ubolewa jednak nad 
taktyką opóźnień przyjętą przez niektóre 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
stosowania prawodawstwa europejskiego z 
dziedziny ochrony środowiska;

Or. el

Poprawka 68
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że procedura 
rozpatrywania petycji nie powinna być 
traktowana instrumentalnie ani 
wykorzystywana do celów politycznych 
przez państwa członkowskie, lecz 
przeciwnie – powinna być obiektywna i 
odzwierciedlać stanowisko Parlamentu 
Europejskiego;

Or. bg
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Poprawka 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
konstruktywną współpracę między 
Komisją Petycji i służbami Komisji 
Europejskiej, ale zachęca Komisję do 
zapewnienia przestrzegania spójności w 
procedurach dotyczących petycji i nie 
mylenia ich z procedurą rozpatrywania 
własnych skarg przez Komisję;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
konstruktywną współpracę między 
Komisją Petycji i służbami Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich i 
ponownie potwierdza chęć wspierania 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 
wykrywaniu przypadków niewłaściwego 
administrowania w instytucjach UE oraz 
działań wymierzonych przeciwko nim;

Or. en

Poprawka 70
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że precyzyjniejsze i 
określone na piśmie procedury 
postępowania dotyczące przygotowania, 
przeprowadzania, a zwłaszcza 
merytorycznej oceny delegacji wewnątrz 
komisji mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia skuteczności i spójności pracy 
Komisji Petycji;

Or. de

Poprawka 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że najważniejsze jest 
właściwe wdrożenie dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów we wszystkich 
państwach członkowskich aż na szczeblu 
gminnym, zachęca zwłaszcza państwa 
członkowie mające problemy z miejscami 
gospodarowania odpadami do 
zdecydowanego i szybkiego działania;

9. jest zdania, że najważniejsze jest 
właściwe wdrożenie dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów we wszystkich 
państwach członkowskich; zachęca w 
związku z tym państwa członkowie mające 
problemy z miejscami gospodarowania 
odpadami do zdecydowanego i szybkiego 
działania;

Or. es

Poprawka 72
Michael Cashman
Victor Boştinaru
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina o wielokrotnych apelach 
skierowanych do państw członkowskich o 
dotrzymanie zobowiązań wynikających z 
dyrektywy o swobodnym przepływie, tj. 
dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich; 
przypomina państwom członkowskim o 
zobowiązaniu do ułatwienia wjazdu i 
pobytu bez dyskryminacji, w tym parom 
jednopłciowym i ich dzieciom, Romom i 
innym grupom mniejszościowym;

Or. en

Poprawka 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. całkowicie popiera cel leżący u 
podstaw ustawy o strefie przybrzeżnej, a 
mianowicie to, że środowisko 
hiszpańskiego wybrzeża powinno być 
chronione przed nadmierną eksploatacją, 
tak aby zachować je dla dzikiej przyrody i 
przyszłych pokoleń;

skreślony

Or. en

Poprawka 74
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. całkowicie popiera cel leżący u 
podstaw ustawy o strefie przybrzeżnej, a 
mianowicie to, że środowisko 
hiszpańskiego wybrzeża powinno być 
chronione przed nadmierną eksploatacją, 
tak aby zachować je dla dzikiej przyrody i 
przyszłych pokoleń;

10. całkowicie popiera cel leżący u 
podstaw ustawy o strefie przybrzeżnej, a 
mianowicie to, że środowisko 
hiszpańskiego wybrzeża powinno być 
chronione przed nadmierną eksploatacją, 
zniszczeniem i spekulacją oraz ogólną 
presją wywieraną na środowisko wybrzeża 
Morza Śródziemnego, która zagraża 
ekosystemowi przybrzeżnemu, tak aby 
zachować je dla dzikiej przyrody i 
przyszłych pokoleń;

Or. en

Poprawka 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z obawą odnotowuje, 
że sprawa hiszpańskiej ustawy o strefie 
przybrzeżnej wciąż stanowi główny 
problem obywateli UE, a zwłaszcza 
obywateli Hiszpanii, oraz że nie 
zaproponowano do tej pory 
satysfakcjonującego rozwiązania, aby 
zapewnić, że właściciele mienia objętego 
zakresem jurysdykcji ustawy o strefie 
przybrzeżnej mogą bezpiecznie posługiwać 
się odpowiednimi tytułami do domów, 
które kupili na mocy prawidłowo 
przeprowadzonego procesu prawnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 76
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z obawą odnotowuje, 
że sprawa hiszpańskiej ustawy o strefie 
przybrzeżnej wciąż stanowi główny 
problem obywateli UE, a zwłaszcza 
obywateli Hiszpanii, oraz że nie 
zaproponowano do tej pory 
satysfakcjonującego rozwiązania, aby 
zapewnić, że właściciele mienia objętego 
zakresem jurysdykcji ustawy o strefie 
przybrzeżnej mogą bezpiecznie posługiwać 
się odpowiednimi tytułami do domów, 
które kupili na mocy prawidłowo 
przeprowadzonego procesu prawnego;

skreślony

Or. fr

Poprawka 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z obawą odnotowuje, 
że sprawa hiszpańskiej ustawy o strefie 
przybrzeżnej wciąż stanowi główny 
problem obywateli UE, a zwłaszcza 
obywateli Hiszpanii, oraz że nie 
zaproponowano do tej pory 
satysfakcjonującego rozwiązania, aby 
zapewnić, że właściciele mienia objętego 
zakresem jurysdykcji ustawy o strefie 
przybrzeżnej mogą bezpiecznie posługiwać 
się odpowiednimi tytułami do domów, 
które kupili na mocy prawidłowo 
przeprowadzonego procesu prawnego;

11. niemniej jednak z obawą odnotowuje, 
że sprawa hiszpańskiej ustawy o strefie 
przybrzeżnej wciąż stanowi problem 
obywateli UE, a zwłaszcza obywateli 
Hiszpanii;

Or. es

Poprawka 78
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z obawą odnotowuje, 
że sprawa hiszpańskiej ustawy o strefie 
przybrzeżnej wciąż stanowi główny 
problem obywateli UE, a zwłaszcza 
obywateli Hiszpanii, oraz że nie 
zaproponowano do tej pory 
satysfakcjonującego rozwiązania, aby 
zapewnić, że właściciele mienia objętego 
zakresem jurysdykcji ustawy o strefie 
przybrzeżnej mogą bezpiecznie posługiwać 
się odpowiednimi tytułami do domów, 
które kupili na mocy prawidłowo 
przeprowadzonego procesu prawnego;

11. niemniej jednak z dużą obawą 
odnotowuje, że sprawa hiszpańskiej ustawy 
o strefie przybrzeżnej wciąż stanowi 
główny problem obywateli UE, a 
zwłaszcza obywateli Hiszpanii, oraz że nie 
zaproponowano do tej pory 
satysfakcjonującego rozwiązania, aby 
zapewnić, że właściciele mienia objętego 
zakresem jurysdykcji ustawy o strefie 
przybrzeżnej mogą bezpiecznie posługiwać 
się odpowiednimi tytułami do domów, 
które kupili na mocy prawidłowo 
przeprowadzonego procesu prawnego;

Or. de

Poprawka 79
Willy Meyer
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Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla konieczność skutecznego 
uregulowania ochrony wybrzeży, 
zaznaczając jednocześnie, że hiszpańska 
ustawa o strefie przybrzeżnej nie jest 
spójna z obranymi celami, ponieważ 
przynosi szkodę dziedzictwu 
historycznemu i ludności tubylczej oraz 
karze mieszkańców małych miejscowości 
przybrzeżnych, którzy od zawsze żyli w 
harmonii z morzem i jego ekosystemami;

Or. es

Poprawka 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wciąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presje na 
rząd Hiszpanii i lokalne władze, tak aby 
rozwiązać problem dotyczący ustawy o 
strefie przybrzeżnej i jej stosowania; w 
tym kontekście wspiera decyzję Komisji 
Petycji, aby ustanowić grupę roboczą na 
szczeblu politycznym, która zajmie się tą 
sprawą;

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wciąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presje na rząd 
Hiszpanii i lokalne władze, tak aby 
rozwiązać problem dotyczący ustawy o 
strefie przybrzeżnej i jej stosowania; w tym 
kontekście wspiera decyzję Komisji 
Petycji, aby ustanowić grupę roboczą na 
szczeblu politycznym, która zajmie się tą 
sprawą;

12. wspiera wysiłki składających petycję 
usiłujących rozwiązać problem dotyczący 
ustawy o strefie przybrzeżnej i jej 
stosowania; w tym kontekście wspiera 
decyzję Komisji Petycji, aby ustanowić 
grupę roboczą, która zajmie się tą sprawą 
bardziej gruntownie;

Or. es

Poprawka 82
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wiąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presje na rząd 
Hiszpanii i lokalne władze, tak aby 
rozwiązać problem dotyczący ustawy o 
strefie przybrzeżnej i jej stosowania; w tym 
kontekście wspiera decyzję Komisji 
Petycji, aby ustanowić grupę roboczą na 
szczeblu politycznym, która zajmie się tą 
sprawą;

12. wciąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presję na rząd 
Hiszpanii oraz domagających się 
współpracy z ministerstwem środowiska i 
rolnictwa oraz z ministerstwem 
sprawiedliwości, a także z lokalnymi 
władzami, tak aby rozwiązać problem 
dotyczący ustawy o strefie przybrzeżnej i 
jej stosowania oraz dojść do porozumienia 
i kompromisu z właścicielami 
nieruchomości na obszarach 
przybrzeżnych; w tym kontekście wspiera 
decyzję Komisji Petycji, aby ustanowić 
grupę roboczą na szczeblu politycznym, 
która zajmie się tą sprawą;

Or. en

Poprawka 83
Michael Cashman
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wiąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presje na rząd 
Hiszpanii i lokalne władze, tak aby 
rozwiązać problem dotyczący ustawy o 
strefie przybrzeżnej i jej stosowania; w tym 
kontekście wspiera decyzję Komisji 
Petycji, aby ustanowić grupę roboczą na 
szczeblu politycznym, która zajmie się tą 
sprawą;

12. wciąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presję na rząd 
Hiszpanii i lokalne władze, tak aby 
rozwiązać problem dotyczący ustawy o 
strefie przybrzeżnej i jej wstecznego
stosowania; w tym kontekście wspiera 
decyzję Komisji Petycji, aby ustanowić 
grupę roboczą na szczeblu politycznym, 
która zajmie się tą sprawą;

Or. en

Poprawka 84
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wciąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących wywrzeć presje na rząd 
Hiszpanii i lokalne władze, tak aby 
rozwiązać problem dotyczący ustawy o 
strefie przybrzeżnej i jej stosowania; w 
tym kontekście wspiera decyzję Komisji 
Petycji, aby ustanowić grupę roboczą na 
szczeblu politycznym, która zajmie się tą 
sprawą;

12. wciąż wspiera wysiłki składających 
petycję usiłujących rozwiązać problem 
dotyczący stosowania ustawy o strefie 
przybrzeżnej; w tym kontekście wspiera 
decyzję Komisji Petycji, aby ustanowić 
grupę roboczą na szczeblu politycznym, 
która zajmie się tą sprawą;

Or. fr

Poprawka 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie wyraża swoją opinię, że w 
obecnych warunkach gospodarczych w 
interesie wszystkich leży zapewnienie 
rozstrzygnięcia wszystkich niepewności 
prawnych dotyczących mienia 
potencjalnie mogącego podlegać wpływom 
ustawy o strefie przybrzeżnej;

skreślony

Or. en

Poprawka 86
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie wyraża swoją opinię, że w 
obecnych warunkach gospodarczych w 
interesie wszystkich leży zapewnienie 
rozstrzygnięcia wszystkich niepewności 
prawnych dotyczących mienia 
potencjalnie mogącego podlegać wpływom 
ustawy o strefie przybrzeżnej;

skreślony

Or. fr

Poprawka 87
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie wyraża swoją opinię, że w 
obecnych warunkach gospodarczych w 
interesie wszystkich leży zapewnienie 
rozstrzygnięcia wszystkich niepewności 
prawnych dotyczących mienia potencjalnie 
mogącego podlegać wpływom ustawy o 
strefie przybrzeżnej;

13. wyraża opinię, że w obecnych 
warunkach gospodarczych w interesie 
wszystkich leży zapewnienie 
rozstrzygnięcia wszystkich niepewności 
prawnych dotyczących mienia potencjalnie 
mogącego podlegać wpływom ustawy o 
strefie przybrzeżnej;
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Or. es

Poprawka 88
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie wyraża swoją opinię, że w 
obecnych warunkach gospodarczych w 
interesie wszystkich leży zapewnienie 
rozstrzygnięcia wszystkich niepewności 
prawnych dotyczących mienia potencjalnie 
mogącego podlegać wpływom ustawy o 
strefie przybrzeżnej;

13. ponownie wyraża swoją opinię, że w 
obecnych warunkach gospodarczych w 
najlepszym interesie wszystkich leży 
zapewnienie rozstrzygnięcia wszystkich 
niepewności prawnych dotyczących mienia 
potencjalnie mogącego podlegać wpływom 
ustawy o strefie przybrzeżnej;

Or. de

Poprawka 89
Vicente Miguel Garcés Ramón

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa władze hiszpańskie do 
przyjęcia stosownych środków 
umożliwiających uniknięcie naruszeń 
praw właścicieli nieruchomości w świetle 
tego, że prawo własności nie wchodzi w 
zakres działań Unii Europejskiej, lecz 
podlega zasadzie pomocniczości 
utrwalonej w Traktatach;

Or. es

Poprawka 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do 
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 
wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie 
odszkodowanie i prawo do informacji i 
chroniącej przed działaniami o 
charakterze retroaktywnym i 
dyskryminacyjnym;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiadany przez rząd Hiszpanii 
przegląd ustawy o strefie przybrzeżnej 
mający na celu pogodzenie problemu 
bezpieczeństwa wybrzeży UE ze wzrostem 
gospodarczym i zapewnienie posiadaczom 
praw większej pewności prawa,

Or. es

Poprawka 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 
wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie 
odszkodowanie i prawo do informacji i 
chroniącej przed działaniami o 
charakterze retroaktywnym i 
dyskryminacyjnym;

14. popiera cel leżący u podstaw ustawy o 
strefie przybrzeżnej, a mianowicie 
ochronę dzikiej przyrody dla przyszłych 
pokoleń, ale jednocześnie z zadowoleniem 
przyjmuje działania planowane przez 
nowy rząd Hiszpanii dotyczące przeglądu 
ustawy o strefie przybrzeżnej w sposób, 
który zagwarantuje tytuły dla tych osób, 
które właściwie i w dobrej wierze nabyły 
mienie objęte zakresem jurysdykcji ustawy 
o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza wzywa 
do reformy ustawy o strefie przybrzeżnej 
zapewniającej odpowiednie i 
proporcjonalne środki odwoławcze 
zwłaszcza w odniesieniu do działań o 
charakterze retroaktywnym i 
dyskryminacyjnym; popiera działania 
składających petycję zmierzające do 
rozwiązania problemów związanych z 
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ustawą o strefie przybrzeżnej i z jej 
stosowaniem;

Or. en

Poprawka 92
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do 
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 
wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie 
odszkodowanie i prawo do informacji i 
chroniącej przed działaniami o charakterze 
retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

14. nakłania rząd Hiszpanii do przeglądu 
ustawy o strefie przybrzeżnej w sposób, 
który zagwarantuje tytuły dla tych osób, 
które właściwie i w dobrej wierze nabyły 
mienie objęte zakresem jurysdykcji ustawy 
o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza wzywa 
do reformy ustawy o strefie przybrzeżnej 
zapewniającej właściwy proces, prawo do 
odwołania, odpowiednie odszkodowanie i 
prawo do informacji i chroniącej przed 
działaniami o charakterze retroaktywnym, 
arbitralnym, asymetrycznym i 
dyskryminacyjnym;

Or. es

Poprawka 93
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do 
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 
wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie 
odszkodowanie i prawo do informacji i
chroniącej przed działaniami o charakterze 

14. nakłania rząd Hiszpanii do przeglądu 
ustawy o strefie przybrzeżnej w sposób, 
który zagwarantuje tytuły dla tych osób, 
które właściwie i w dobrej wierze nabyły 
mienie objęte zakresem jurysdykcji ustawy 
o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza wzywa 
do reformy ustawy o strefie przybrzeżnej 
zapewniającej właściwy proces, prawo do 
odwołania, odpowiednie odszkodowanie 
(w razie konieczności) i prawo do 
szczegółowej i wyczerpującej informacji 
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retroaktywnym i dyskryminacyjnym; chroniącej przed działaniami o charakterze 
retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

Or. de

Poprawka 94
Michael Cashman
Victor Boştinaru
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do 
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 
wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie
odszkodowanie i prawo do informacji i 
chroniącej przed działaniami o charakterze 
retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

14. nakłania rząd Hiszpanii do przeglądu 
ustawy o strefie przybrzeżnej w sposób, 
który zagwarantuje tytuły dla tych osób, 
które właściwie i w dobrej wierze nabyły 
mienie objęte zakresem jurysdykcji ustawy 
o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza wzywa 
do reformy ustawy o strefie przybrzeżnej 
zapewniającej właściwy proces, prawo do 
odwołania, zadowalające odszkodowanie i 
prawo do rzetelnych informacji i 
chroniącej przed działaniami o charakterze 
retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

Or. en

Poprawka 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do 
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 

14. przypomina, że Parlament stwierdził, 
że ustawa o strefie przybrzeżnej ma 
niewspółmierne skutki dla właścicieli 
nieruchomości, a jednocześnie w sposób 
niewystarczający wpływa na rzeczywistych 
sprawców zniszczeń w strefie przybrzeżnej, 
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wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie 
odszkodowanie i prawo do informacji i
chroniącej przed działaniami o charakterze 
retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

którzy w wielu przypadkach 
odpowiedzialni są za nadmierną 
urbanizację wybrzeży, łącznie z budową 
ośrodków wczasowych, i którzy 
niezmiennie działali z pełną 
świadomością, że łamią wspomnianą 
ustawę, wzywa rząd Hiszpanii do 
zapewnienia właściwego procesu, prawa
do odwołania, odpowiedniego 
odszkodowania i prawa do informacji oraz 
ochrony przed działaniami o charakterze 
dyskryminacyjnym;

Or. en

Poprawka 96
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nakłania parlament Hiszpanii do 
przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w 
sposób, który zagwarantuje tytuły dla tych 
osób, które właściwie i w dobrej wierze 
nabyły mienie objęte zakresem jurysdykcji 
ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza 
wzywa do reformy ustawy o strefie 
przybrzeżnej zapewniającej właściwy 
proces, prawo do odwołania, odpowiednie 
odszkodowanie i prawo do informacji i
chroniącej przed działaniami o charakterze 
retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

14. nakłania rząd Hiszpanii do przeglądu 
ustawy o strefie przybrzeżnej w sposób, 
który zagwarantuje tytuły dla tych osób, 
które właściwie i w dobrej wierze nabyły 
mienie objęte zakresem jurysdykcji ustawy 
o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza wzywa 
do reformy ustawy o strefie przybrzeżnej 
zapewniającej właściwy proces z 
tymczasową ochroną prawną, prawo do 
odwołania, dostęp do postępowania 
prejudycjalnego w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
odpowiednie odszkodowanie i prawo do 
informacji i chroniącej przed działaniami o 
charakterze retroaktywnym i 
dyskryminacyjnym;

Or. de

Poprawka 97
Angelika Werthmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca się do rządu Hiszpanii o 
zachowanie pełnej przejrzystości w trakcie 
prac nad ustawą o strefie przybrzeżnej, 
aby obywatele, których ona dotyczy, mieli 
wgląd w stosowne procedury i lepiej je 
zrozumieli;

Or. de

Poprawka 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa ponadto Komisję do 
dopilnowania tego, aby państwa 
członkowskie wdrożyły dyrektywę 
siedliskową i ptasią i egzekwowały jej 
przepisy oraz aby skuteczniej 
transponowały i stosowały dyrektywę 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 99
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina o dużej liczbie 
składających petycję, którzy zwracają się 
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do Komisji Petycji z indywidualnymi 
skargami związanymi z niemieckim 
systemem prawa dotyczącego młodzieży i 
spraw rodzinnych, a zwłaszcza 
niemieckimi urzędami ds. dzieci i 
młodzieży, oraz potwierdza gotowość 
Komisji Petycji do wniesienia cennego 
wkładu w wyjaśnienie nieporozumień 
pomiędzy składającymi petycję a 
władzami; zwraca uwagę, że nie należy w 
tym przypadku ingerować w wewnętrzne, 
odrębne procedury administracyjne 
państw członkowskich;

Or. de

Poprawka 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę wypełnienia luk w 
prawodawstwie, które uniemożliwiają 
obywatelom korzystanie z pełni praw na 
rynku wewnętrznym;

skreślony

Or. en

Poprawka 101
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę wypełnienia luk w 
prawodawstwie, które uniemożliwiają 
obywatelom korzystanie z pełni praw na 
rynku wewnętrznym;

16. podkreśla potrzebę wypełnienia luk w 
prawodawstwie i w jego wdrażaniu, które 
uniemożliwiają obywatelom korzystanie z 
pełni praw na rynku wewnętrznym;
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Or. en

Poprawka 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. powtarza swoje zobowiązanie do tego, 
że Parlament odpowie na wszystkie pisma 
obywateli, pod warunkiem, że nie są 
pisane obraźliwym językiem lub nie są 
pozbawione związku;

skreślony

Or. en

Poprawka 103
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. powtarza swoje zobowiązanie do tego, 
że Parlament odpowie na wszystkie pisma 
obywateli, pod warunkiem, że nie są 
pisane obraźliwym językiem lub nie są 
pozbawione związku;

skreślony

Or. fr

Poprawka 104
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. de

Poprawka 105
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – litera b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) podkreśla konieczność zachowania 
ciągłości rozpatrywania petycji również po 
zmianie kadencji i wynikającej z niej 
zmianie personelu;

Or. de

Poprawka 106
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – litera c) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

c) postrzega udział posłów do Parlamentu 
w misjach informacyjnych nie tylko jako 
prawo do udziału w pracach Parlamentu, 
lecz także jako zobowiązanie wobec 
składających petycję;

Or. de

Poprawka 107
Rainer Wieland
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 – litera d) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

d) w ramach usprawnienia pracy komisji 
domaga się opracowania procedury 
organizacji misji informacyjnych, która z 
jednej strony zapewnia każdemu 
uczestnikowi misji informacyjnej prawo 
do przedstawiania faktów z własnej 
perspektywy, a z drugiej umożliwia 
każdemu członkowi Komisji Petycji udział 
w procesie podejmowania decyzji 
dotyczącej wniosków formułowanych 
przez Komisję Petycji;

Or. de

Poprawka 108
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – litera e) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

e) podkreśla, że Komisja Petycji obok 
innych organów i instytucji, np. komisji 
śledczych, europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i Europejskiego Rzecznika 
Prawa Obywatelskich pełni oddzielną i 
jasno określoną funkcję punktu 
kontaktowego dla wszystkich obywateli;

Or. de

Poprawka 109
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – litera f) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

f) zwraca się do Konferencji 
Przewodniczących o ustalenie, w jakim 
zakresie konieczna jest zmiana 
regulaminu w celu wdrożenia powyższych 
wymogów formalnych w ramach 
procedury rozpatrywania petycji;

Or. de

Poprawka 110
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. 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 
rozbudowaniu portalu internetowego dla 
składających petycje;

Or. el


