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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. chwali pracę wykonaną przez SOLVIT, a zwłaszcza liczbę rozwiązanych spraw, która 
jest nadal wysoka (83%) pomimo wzrostu ilości pracy w 2008 r. (która wzrosła o 22% do 
1 000 spraw) oraz pomimo faktu, że niektóre centra SOLVIT nadal cierpią na niedobory 
kadrowe;

2. z zadowoleniem zauważa, że działalność SOLVIT przynosi oszczędności obywatelom 
oraz przedsiębiorstwom europejskim, które w 2008 r. sięgnęły kwoty 32,6 mln euro;

3. odnotowuje, że Komisja Petycji Parlamentu, zgodnie ze swą procedurą wewnętrzną, 
odsyła składających petycje do SOLVIT w przypadkach uznania, że poszczególne 
sprawy mogą zostać rozstrzygnięte szybciej za pośrednictwem SOLVIT;

4. przypomina, że SOLVIT nie jest organem UE posiadającym oficjalne uprawnienia do 
wydawania orzeczeń w sprawie przepisów prawnych UE, ale siecią dobrowolnej 
współpracy stworzoną przez administracje krajowe w celu nieformalnego rozwiązywania 
problemów napotykanych przez obywateli i przedsiębiorstwa w związku z 
nieprawidłowym stosowaniem przez władze publiczne prawa rynku wewnętrznego;

5. zwraca uwagę, że według sprawozdania rocznego SOLVIT za rok 2008 sieć ta przyciąga 
dużą liczbę niezwiązanych z nią spraw, co przyczynia się do spowolnienia procesu 
rozpatrywania skarg związanych z SOLVIT w centrach tej sieci;

6. zachęca SOLVIT do odsyłania spraw związanych z nieprawidłowym stosowaniem 
przepisów prawnych UE, które są dla niego zbyt złożone, nie tylko do Komisji 
Europejskiej, ale w stosownych przypadkach również do Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego;

7. przypomina, że petycje są rozpatrywane w sposób otwarty i przejrzysty w bliskiej 
współpracy z właściwymi komisjami legislacyjnymi, Komisją Europejską oraz różnymi 
organami państw członkowskich;

8. jest zdania, że proces rozpatrywania petycji może w pozytywny sposób przyczynić się do 
lepszego stanowienia prawa; przypomina, ze po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, 
uprawnienia Parlamentu do aktywnego i bezpośredniego kształtowania, modyfikowania i 
ulepszania przepisów prawnych UE znacznie się rozszerzą;

9. odnotowuje, że Parlament otrzymał niedawno skargę dotyczącą SOLVITu, w której 
skarżący kontestuje przedstawione informacje oraz nie zgadza się z wynikiem 
postępowania przeprowadzonego przez SOLVIT; podkreśla, ze jest to jedyna skarga 
dotycząca okresu objętego sprawozdaniem rocznym za rok 2008 r., jaka wpłynęła;

10. zwraca uwagę, że na stronie internetowej SOLVIT nie ma linku do Komisji Petycji 
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Parlamentu; zwraca się do SOLVITu z wnioskiem o dodanie takiego linku, aby obywatele 
byli świadomi prawa do składania petycji w Parlamencie jako środka uzyskania 
pozasądowego zadośćuczynienia i rozwiązania problemu w drodze procesu politycznego i 
prawodawczego.


