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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, że „prawo kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego” jest czysto 
kosmetycznym instrumentem służącym wzbudzeniu fałszywego wrażenia legitymacji 
demokratycznej dla koncepcji „obywatelstwa europejskiego”, a w konsekwencji dla 
zasadniczo niedemokratycznych i nieodpowiedzialnych instytucji UE; w tym kontekście 
stwierdza, że prowadzone na szczeblu krajowym i unijnym kampanie informacyjne 
dotyczące tego obszaru działalności Unii Europejskiej stanowią nieuzasadnioną 
propagandę w związku z coraz bardziej niepopularnym projektem europejskim;

2. ponawia swój apel o przekazywanie Komisji Petycji dokładnych informacji na temat stanu 
zaawansowania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom, będących między 
innymi przedmiotem petycji w toku;

3. domaga się, by Komisja przyznała, że obecna liczba petycji stawia w złym świetle 
zarówno prawodawstwo UE, jak i jego wdrażanie;

4. uważa, że w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i niezwykle wysokich kosztów 
regulacji UE istnieje pilna potrzeba zdecydowanego ograniczenia dorobku 
wspólnotowego, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia;

5. podkreśla, że obywatele, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane podmioty oczekują 
prostych i przewidywalnych ram regulacyjnych; wskazuje zatem na potrzebę ograniczenia 
biurokracji oraz obciążeń administracyjnych i nawołuje Komisję do zidentyfikowania 
aktów prawnych, w przypadku których można obniżyć koszty regulacyjne;

6. odnotowuje, że w 2011 r. państwa członkowskie były zobowiązane do 
przetransponowania 131 dyrektyw; zaznacza, że administracji krajowej, która już obecnie 
znajduje się pod presją, coraz trudniej jest utrzymać tempo transpozycji dużej liczby 
aktów prawnych; odnotowuje także, że tworzymy nowe unijne przepisy szybciej niż 
możemy się z nimi zapoznać, zrozumieć je lub wprowadzić w życie;

7. zwraca się o przeprowadzenie szczegółowej oceny obecnych korzyści i kosztów 
wynikających ze stosowania mechanizmów wnoszenia skarg;

8. wyraża ubolewanie z powodu uporu i nieustępliwości Komisji i państw członkowskich, na 
przykład w przypadku hiszpańskich praw własności, gdzie obywatelom europejskim z 
wielu krajów przez wiele lat odmawiano podstawowych praw do własności i zawierania 
umów; w okresie ostatnich piętnastu lat kwestia ta była niejednokrotnie poruszana w 
Komisji Petycji, jednak ani Komisja, ani hiszpański rząd nie podjęły skutecznych działań 
ani nie zaproponowały odszkodowania.


