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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla zasadnicze znaczenie rządów prawa jako warunku legitymizacji wszystkich 
form rządów demokratycznych, a także pełnej gwarancji dla obywateli, że będą oni mogli 
korzystać ze swoich uprawnień nadanych im z mocy prawa; 

2. zwraca uwagę, że obywatele i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w dalszym 
ciągu wykorzystują mechanizm petycji przede wszystkim do informowania o 
nieprzestrzeganiu prawa UE przez różne szczeble władz państw członkowskich i do 
skarżenia się na to; w tym kontekście podkreśla kluczową rolę Komisji Petycji jako 
efektywnego łącznika między obywatelami, Parlamentem i Komisją;

3. z zadowoleniem przyjmuje wyodrębnioną sekcję w 28. sprawozdaniu rocznym dotyczącą 
petycji, czego domagał się Parlament, w której Komisja dokonuje przeglądu otrzymanych 
nowych petycji; z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Komisji, iż „petycje złożone do 
Parlamentu Europejskiego spowodowały wszczęcie postępowań o uchybienie 
zobowiązaniom” w wielu dziedzinach; podkreśla, że w przypadkach, w których petycje 
nie dotyczą uchybień zobowiązaniom, zapewniają Parlamentowi i Komisji istotną 
informację o wątpliwościach obywateli;

4. zwraca uwagę na znaczną liczbę petycji otrzymanych w kwestiach związanych z 
prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności postanowieniami 
dotyczącymi gospodarowania odpadami; przypomina o zagadnieniach, na które zwracał 
uwagę przewodniczący w trakcie zorganizowanej przez Komisję w dniu 15 czerwca 2011 
r. konferencji o wdrażaniu prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, odnoszących 
się do częstego braku rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko, lekceważenia 
konsultacji społecznych i różnych innych niedociągnięć w funkcjonowaniu systemów 
gospodarowania odpadami;

5. zauważa, że choć Komisja słusznie podkreśla, iż „obowiązek prawidłowego stosowania 
prawa UE spoczywa przede wszystkim na systemie administracyjnym i sądowym państw 
członkowskich”, to obywatele i mieszkańcy UE regularnie składają petycje, w których 
donoszą o rzeczywistych przeszkodach, na jakie napotykają próbując uzyskać 
odszkodowania za pośrednictwem krajowych systemów sądowych i administracyjnych; 
podkreśla z tego względu, że również instytucje europejskie mają podstawowy obowiązek 
badania działań państw członkowskich w ramach mechanizmów egzekwowania i 
rozstrzygania sporów;

6. z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście stwierdzenie Komisji, że konieczne jest 
wzmocnienie instrumentów rozwiązywania problemów; uważa ponadto, że Komisja 
powinna pozytywnie odpowiedzieć na pytanie, czy „ewentualnie rozszerzyć obecny 
system unijnych środków ochrony prawnej o dalsze mechanizmy, w celu wzmocnienia 
egzekwowania prawa UE”;

7. zwraca uwagę, że wiele petycji odnosi się do Karty praw podstawowych i przywołuje się 
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w nich wartości traktatów UE, co świadczy o potencjalnej istotnej rozbieżności między 
wartościami zapisanymi w prawie pierwotnym UE a przestrzeganymi przez państwa 
członkowskie;

8. podkreśla, że przesyłając petycje do Parlamentu Europejskiego obywatele oczekują 
ochrony ze strony postanowień Karty, bez względu na to, w którym państwie 
członkowskim mieszkają i czy prawo UE zostało wdrożone, czy też nie; w tym kontekście 
nadal wyraża zaniepokojenie, że obywatele czują się wprowadzani w błąd faktycznym 
zakresem stosowania Karty; z tego względu za niezbędne uznaje właściwe wytłumaczenie 
zasady pomocniczości oraz wyjaśnienie zakresu stosowania Karty z punktu widzenia 
Parlamentu;

9. podkreśla ponadto, że obywatele analogicznie czują się zwodzeni w odniesieniu do 
możliwości stosowania prawa wspólnotowego w przypadkach spóźnionej transpozycji; 
zwraca uwagę na niepokojącą okoliczność, że obywatele, którzy nie mogą skorzystać z 
obowiązującego prawa wspólnotowego ze względu na brak jego transpozycji przez dane 
państwo członkowskie, są pozbawieni jakiegokolwiek mechanizmu odszkodowań;

10. potwierdza pogląd służb prawnych Parlamentu Europejskiego, że w odniesieniu do 
dopuszczalności petycji obszary działania Unii Europejskiej są szersze, niż jej 
kompetencje; podkreśla, że ta koncepcja powinna stać się podstawą sposobu 
rozpatrywania petycji przez Parlament i Komisję;

11. z zadowoleniem przyjmuje nacisk położony na wydajne zarządzanie przypadkami 
uchybień zobowiązaniom dzięki opracowaniu i weryfikacji nowych narzędzi, na przykład 
programu EU Pilot i CHAP („Rozpatrywanie skarg – Accueil des Plaignants”), 
wzmocnienie środków prewencyjnych i możliwość zwrócenia się na wcześniejszym 
etapie o nałożenie sankcji finansowych na państwa członkowskie w przypadku opóźnień 
w transpozycji dyrektyw;

12. zwraca uwagę w szczególności na zachęcającą liczbę państw członkowskich 
uczestniczących w projekcie EU Pilot (18 do końca 2010 r.) oraz dużą liczbę spraw 
zamkniętych po otrzymaniu od państwa członkowskiego odpowiedzi uznanej za 
akceptowalną (81% przypadków); cieszy się z przyjęcia pierwszego sprawozdania 
oceniającego projekt EU Pilot w marcu 2010 r. i zachęca do terminowego przyjmowania 
kolejnych sprawozdań oceniających w przyszłości, aby stale oceniać efektywny wpływ i 
potencjał egzekucyjny tego nowego mechanizmu;

13. podkreśla, że obywatele w znacznej mierze pozostają niepoinformowani o procedurach o 
uchybienie zobowiązaniom, czego dowodem jest znaczna liczba otrzymanych petycji, 
które odnoszą się do okoliczności już podlegających badaniu, o czym nie wiedzą 
składający petycje;

14. zwraca ponadto uwagę, że składający petycje od czasu do czasu protestowali, że 
procedury o uchybienie zobowiązaniom nie w pełni odnoszą się do konkretnych kwestii 
zgłaszanych w ich petycjach;

15. zwraca uwagę na pokrzepiającą informację, że w przypadku 88% postępowań o 
uchybienie zobowiązaniom zamkniętych w 2010 r. „sprawa nie została przekazana do 
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Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ państwa członkowskie skorygowały kwestię 
prawną podniesioną przez Komisję zanim pojawiła się konieczność wszczęcia następnego 
etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom”; uważa jednak, że konieczne 
jest dalsze dokładne monitorowanie działań państw członkowskich, ponieważ część 
petycji odnosi się do problemów utrzymujących się nawet po zamknięciu sprawy (patrz na 
przykład petycje 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 i 0947/2011);

16. uważa, że wprowadzenie korekt finansowych jest ważnym narzędziem egzekucji 
dostępnym Komisji w przypadkach, kiedy w konkretnych dziedzinach pojawia się 
finansowanie ze strony UE; zauważa jednak, że obywatele pozostają podobnie 
niepoinformowani o działaniach, jakie mogą lub mogły zostać podjęte w tym kontekście, 
czego dowodem są liczne petycje odnoszące się do projektów współfinansowanych przez 
UE;

17. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz wzmocnienia środków 
zapobiegawczych; popiera w szczególności inicjatywy podnoszące świadomość, które 
koncentrowałyby się na zaangażowaniu obywateli w stosowanie prawa UE, zauważając, 
że takie inicjatywy w ogromnej mierze przyczyniłyby się do wzmocnienia pozycji 
składających petycje oraz zwiększenia wydajności i skuteczności Komisji Petycji;

18. popiera stosowane przez Komisję podejście inteligentnych regulacji, koncentrujące się na 
włączeniu monitorowania stosowania prawa UE do szerszego cyklu polityki, co –
zdaniem komisji – jest głównym środkiem zapobiegawczym; zwraca uwagę w tym 
kontekście, że Komisja Petycji ma szczególnie dobrą pozycję, by wnieść wkład w te 
wysiłki we współpracy z Komisją;

19. podkreśla ogólnie, że konieczne jest podjęcie dodatkowych wysiłków służących 
zwiększeniu przejrzystości i wzajemności w komunikacji między Parlamentem a Komisją; 
zauważa na przykład, że możliwe byłoby zapewnienie lepszego dostępu do informacji o 
skargach, dokumentów w sprawach o uchybienie zobowiązaniom i innych mechanizmów 
egzekwowania bez narażania celu dochodzeń, a nadrzędny interes społeczny może 
stanowić dobre uzasadnienie dostępu do tej informacji, zwłaszcza w przypadkach, w 
których stawką mogą być zdrowie ludzi i nieodwracalne szkody w środowisku 
naturalnym;

20. zaleca w tym kontekście dokonanie istotnego i widocznego postępu na rzecz pełnego 
wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków pomiędzy 
Parlamentem Europejskim a Komisją, dla zagwarantowania wzmocnienia postanowień 
dotyczących informacji i współpracy;


