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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0843/2011, którą złożył Alessandro Michelucci (Włochy) w sprawie 
systemów elektronicznego nadzoru

Petycji 0943/2011, którą złożył Alessandro Michelucci (Włochy) w imieniu 
Partii Gotyckiej, w sprawie uznawania za grupę zawodową osób pracujących 
w branży IT

1. Streszczenie petycji 0843/2011

Składający petycję wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania elektromagnetycznych 
systemów nadzoru i kontroli, które mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu.

Streszczenie petycji 0943/2011

Wydaje się, że składający petycję opowiada się za opracowaniem projektu dyrektywy, której 
celem byłoby zdefiniowanie i uznanie pracowników branży IT za grupę zawodową.

2. Dopuszczalność

Petycja 0843/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r., petycja 
0943/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Pierwsza petycja jest kopią doniesienia wystosowanego do lokalnej jednostki włoskiej policji, 
w którym domniemywa się, jakoby bliżej nieokreślone organy władzy używały 
promieniowania o bardzo niskiej częstotliwości w celu wywierania wpływu na „fale 
mózgowe” obywateli, co miałoby prowadzić do uzyskania nad nimi kontroli.
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Druga petycja tego samego składającego petycję jest propozycją zawarcia „paktu 
gotyckiego”, który połączyłby odbudowaną Unię Europejską z innymi organizacjami 
międzynarodowymi (Organizacją Współpracy Islamskiej, Unią Afrykańską, Mercosurem 
i NATO). Składający petycję dostrzega korzyści wynikające z takiej inicjatywy dla tłumaczy 
ustnych i pisemnych oraz dodaje określone cele, takie jak eliminacja HIV, stworzenie 
europejskiej organizacji sieci nadawczych oraz europejskiej giełdy papierów wartościowych.

Odwiedzenie strony internetowej Partii Gotyckiej dowodzi, że składanie petycji 
w Parlamencie Europejskim jest jednym z głównych obszarów jej działania. Komisja 
zauważa jednak, że z żadnej z petycji nie wynika jasno, w jaki sposób prezentowane kwestie 
mają bezpośredni wpływ na składającego petycję, co jest istotne w świetle art. 227 TFUE.

W odniesieniu zaś do przedmiotu petycji Komisja pragnie przede wszystkim ponownie 
zwrócić uwagę Komisji Petycji na powszechnie uznane źródło rzeczywistych informacji 
naukowych w sprawie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających
z promieniowania, którym jest Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR)1.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych kwestii Komisja proponuje polecić składającemu 
petycję uznane publikacje na temat wykorzystania regionalnych organizacji na rzecz 
integracji (np. Paktu Andyjskiego, ASEAN, UE…) w ramach bardziej ogólnych systemów 
globalnego rządzenia. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych dysponuje w tych sprawach 
odpowiednią bibliografią2.

Wreszcie w odniesieniu do kwestii eliminacji HIV składającemu petycję można by polecić 
obecny milenijny cel rozwoju nr 5 i odpowiednie debaty parlamentarne3; w kwestii 
stworzenia europejskiej organizacji sieci nadawczych – istniejący kanał EU News oraz 
odpowiednie debaty parlamentarne, jak na przykład debata na temat sprawozdań Mortena 
Løkkegaarda i Alaina Lamassoure’a; i w końcu w kwestii korzyści wynikających 
z konkurencji między krajowymi i regionalnymi giełdami papierów wartościowych –
sprawozdanie Komitetu Mędrców Alexandre’a Lamfalussy’ego z 2001 r. i odpowiednie 
debaty parlamentarne.

Komisja uważa założenia obydwu petycji za niedostateczne, co jest nietypowe dla petycji, 
w odniesieniu do których jest proszona o informacje.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2Odpowiednia bibliografia Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych jest dostępna na stronie:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3PV03/09/2008-15.


