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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie działalności Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2013
(2014/2008(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając znaczenie prawa petycji oraz bezzwłocznego informowania organów 
parlamentarnych o szczególnych obawach i opiniach obywateli lub rezydentów Unii, 
zgodnie z art. 24 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a w 
szczególności art. 44 dotyczący prawa petycji do Parlamentu Europejskiego,

– uwzględniając postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczące 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
w szczególności art. 258 i 260,

– uwzględniając art. 48 oraz art. 202 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A7-0299/2013),

A. mając na uwadze, że w 2013 r., który był „Europejskim Rokiem Obywateli”, otrzymano 
2 862 petycje, co stanowi prawie 45% wzrost w porównaniu z rokiem 2012; mając 
również na uwadze, że w obecnej kadencji parlamentarnej zarejestrowano dotychczas 
blisko 10 000 petycji;

B. mając na uwadze, że chociaż liczba ta jest niewielka w odniesieniu do populacji Unii 
Europejskiej, to wskazuje jednak na znaczący wzrost świadomości w zakresie prawa 
petycji oraz użyteczności procesu składania petycji jako środka służącego zwróceniu 
uwagi instytucji europejskich oraz państw członkowskich na obawy poszczególnych 
obywateli, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 
wolontariackich oraz prywatnych przedsiębiorstw;

C. mając na uwadze, że prawo petycji poprawia zdolność reagowania Parlamentu 
Europejskiego na potrzeby obywateli oraz rezydentów Unii, a zarazem zapewnia im 
otwarty, demokratyczny i przejrzysty mechanizm umożliwiający skorzystanie, jeżeli jest 
to zgodne z prawem i uzasadnione, z pozasądowych środków odwoławczych w związku 
z wniesionymi skargami, w szczególności w przypadku problemów związanych 
z wdrażaniem prawodawstwa UE;

D. mając na uwadze, że proces składania petycji stanowi również sposób na przeprowadzanie 
faktycznej kontroli napięć w społeczeństwach europejskich, w szczególności w czasie 
kryzysu gospodarczego i niepokojów społecznych, takich jakie stały się udziałem 
narodów Europy po załamaniu światowych rynków finansowych i systemów bankowych; 
mając na uwadze, że we wrześniu 2013 r. Komisja Petycji zorganizowała w tym 
przedmiocie wysłuchanie publiczne z udziałem składających petycje;

E. mając na uwadze, że petycje kierowane do Komisji Petycji często dostarczały 
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użytecznych informacji dla innych komisji Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnych 
za kształtowanie prawodawstwa, które w zamierzeniu ma być podstawą dla 
bezpieczniejszej, bardziej stabilnej i opartej na dobrobycie przyszłości wszystkich 
obywateli oraz rezydentów Unii;

F. mając na uwadze, że każda petycja jest oceniana i traktowana merytorycznie, nawet jeśli 
została złożona przez jednego obywatela lub rezydenta Unii, a każda osoba składająca 
petycję ma prawo do uzyskania odpowiedzi w języku, którym się posługuje, lub w języku, 
w którym sporządzona została petycja, z zastrzeżeniem że jest to jeden z języków 
urzędowych Unii;

G. mając na uwadze, że w zależności od charakteru i złożoności otrzymanej petycji, czas na 
jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi będzie się różnił, ale podejmowane są wszelkie 
starania, aby odpowiedzieć na obawy zgłaszane przez składających petycje w rozsądnych 
ramach czasowych;

H. mając na uwadze, że składający petycje, których petycje są następnie przedmiotem obrad 
podczas regularnych posiedzeń Komisji Petycji, mogą w pełni uczestniczyć w tych 
posiedzeniach, mają prawo do przedstawienia swoich petycji wraz z bardziej 
szczegółowymi informacjami, a tym samym do aktywnego udziału w pracach Komisji 
Petycji poprzez przekazywanie dodatkowych informacji z pierwszej ręki członkom 
Komisji Petycji oraz Komisji Europejskiej, a także obecnym na posiedzeniu 
przedstawicielom państw członkowskich; mając również na uwadze, że w 2013 r. na 
posiedzeniach Komisji Petycji obecnych było 185 składających petycje, którzy aktywnie 
uczestniczyli w obradach;

I. mając na uwadze, że działalność Komisji Petycji opiera się w pełni na wkładzie osób 
składających petycje i informacjach przez nie przekazywanych, jak również na wynikach 
własnych dochodzeń Komisji Petycji w poszczególnych sprawach, uzupełnianych 
w stosownych przypadkach dodatkową wiedzą fachową przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, państw członkowskich lub innych organów; mając również na uwadze, że 
pierwszeństwo i kolejność punktów porządku dziennego opiera się na decyzjach 
podjętych w sposób demokratyczny przez członków Komisji Petycji;

J. mając na uwadze, że według ustalonych kryteriów dopuszczalności petycji, zgodnie 
z postanowieniami Traktatu oraz Regulaminem Parlamentu, petycja musi dotyczyć 
sprawy wchodzącej w zakres działań Unii i musi w sposób bezpośredni dotyczyć 
składającego petycję; mając też na uwadze, że w związku z tym część otrzymanych 
petycji uznaje się za niedopuszczalne, gdyż nie spełniają one tych kryteriów;

K. mając na uwadze, że kryteria, o których mowa powyżej, były przedmiotem analiz 
sądowych oraz że Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach, przykładowo w 
wyroku w sprawie T-308/07, podtrzymał zasadność kryteriów odnoszących się do prawa 
petycji oraz przyznał, że ogłoszenie niedopuszczalności petycji musi być oparte na 
mocnych przesłankach i wymaga uzasadnienia ze strony Komisji Petycji w piśmie 
kierowanym następnie do składającego petycję; mając też na uwadze przykładowo wyroki 
w sprawach T-280/09 i T-160/10 odnoszące się do petycji, których treść może zostać 
uznana za niewystarczająco precyzyjną;
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L. mając na uwadze, że oprócz tematyki wpływu kryzysu na obywateli oraz rezydentów 
Unii, inne istotne kwestie problematyczne poruszane w otrzymywanych petycjach dotyczą 
prawa ochrony środowiska – w szczególności kwestii gospodarowania odpadami, praw 
podstawowych – w szczególności praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych oraz 
kwestii związanych z ochroną zdrowia, prawa do mienia osobistego i nieruchomości, 
swobodnego przepływu osób, wiz, imigracji i zatrudnienia, a także wymiaru 
sprawiedliwości, domniemanych przypadków korupcji, opóźnień w postępowaniach 
sądowych, a także wielu innych obszarów;

M. mając na uwadze, że wiele osób składających petycje, w szczególności należących do 
młodszych grup ludności, w dużej mierze jako kanał komunikacji wykorzystuje media 
społecznościowe, Komisja Petycji utworzyła własny profil pod auspicjami Parlamentu 
Europejskiego, regularnie obserwowany przez coraz większą liczbę użytkowników portali 
Facebook i Twitter, na których aktywność jest szczególnie duża i które są szczególnie 
użyteczne w okresie posiedzeń Komisji Petycji, a także zyskała znaczną liczbę 
regularnych użytkowników – obecnie 1 500 osób – korzystających z usługi newslettera 
Komisji Petycji „PETI Journal”;

N. mając na uwadze, że w związku z tym Komisja Petycji wspólnie z właściwymi służbami 
Parlamentu Europejskiego prowadzi działania na rzecz utworzenia nowego 
wielojęzycznego portalu internetowego, który zastąpi poprzedni, uboższy w funkcje 
moduł do składania petycji drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej 
Europarl; mając też na uwadze, że nowy portal ma za zadanie zwiększyć efektywność 
administracyjną, przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości procesu składania petycji, 
z korzyścią dla składających petycje, posłów do Parlamentu Europejskiego, a także dla 
ogółu społeczeństwa;

O. mając w tym kontekście na uwadze stanowisko Komisji Petycji utrzymane na podstawie 
sprawozdania rocznego za 2012 r., zgodnie z którym podjęto decyzję o zwiększeniu 
skuteczności, przejrzystości i bezstronności procedury składania petycji, przy zachowaniu 
praw uczestnictwa przysługujących członkom Komisji Petycji, tak aby kontrola sądowa 
nie wykazywała nieprawidłowości nawet w odniesieniu do procedury rozpatrywania 
petycji;

P. mając na uwadze, że Komisja Petycji jest żywo zainteresowana sposobem, w jaki 
stosowane są przepisy rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, i 
ma świadomość licznych niedoskonałości i dość uciążliwego charakteru istniejących ram 
prawnych, które nie odzwierciedlają w pełni celu postanowienia Traktatu, pomimo starań 
podejmowanych przez komisję AFCO i komisję PETI przy ich opracowywaniu; mając 
teżna uwadze, że zgodnie z klauzulą przeglądową Parlament ma obowiązek podjęcia 
dyskusji w sprawie przeglądu tego rozporządzenia po upływie trzech lat jego 
obowiązywania;

Q. mając na uwadze, że niebawem zostaną wdrożone przepisy rozporządzenia w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej w zakresie organizacji w Parlamencie Europejskim wysłuchania 
publicznego związanego z udaną inicjatywą, w którym – zgodnie z Regulaminem 
Parlamentu oraz przepisami wykonawczymi przyjętymi przez Prezydium – obok Komisji 
Petycji przewidziano udział komisji przedmiotowo właściwej posiadającej kompetencje 
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ustawodawcze w zakresie przedmiotu inicjatywy;

R. mając na uwadze istotną rolę, jaką w przypadku rozpatrywanych petycji odgrywają 
wizyty informacyjne, które Komisja Petycji może organizować okresowo, w związku ze 
szczególnie priorytetowymi kwestiami, a także potrzebę zapewnienia najwyższego 
poziomu wiarygodności sprawozdań z tego rodzaju wizyt; mając na uwadze wizyty 
zorganizowane w 2013 r. w Hiszpanii (dwukrotnie), a także w Polsce, Danii i Grecji; 
mając na uwadze, że większa elastyczność w planowaniu tych misji od strony 
praktycznej, głównie w odniesieniu do dostępnych w tym celu terminów, pozwoli na 
jeszcze większe powodzenie tych wizyt, zwłaszcza z uwagi na dostępność posłów oraz 
ograniczenie ryzyka odwołania;

S. mając na uwadze obowiązki Komisji Petycji związane z urzędem Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmującego się rozpatrywaniem skarg kierowanych 
przez obywateli UE na temat rzekomego niewłaściwego administrowania w ramach 
instytucji i organów unijnych, które to skargi stają się także przedmiotem sprawozdań 
rocznych Komisji Petycji sporządzanych na podstawie sprawozdania rocznego
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; przypominając też, że w 2013 r. Komisja 
Petycji brała aktywny udział w organizacji wyborów nowego Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich po ustąpieniu ze stanowiska pełniącego wówczas tę funkcję 
Nikiforosa Diamandourosa;

T. mając na uwadze, że mimo iż nowa Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich, Emily 
O’Reilly, została wybrana przez posłów do Parlamentu Europejskiego do pełnienia tego 
urzędu od dnia 1 października 2013 r., zgodnie z Regulaminem (art. 204) kolejne wybory 
muszą być rozpisane na początku nowej kadencji parlamentarnej, a także mając na 
uwadze, że należałoby dopilnować, aby jasne i przejrzyste zasady procedury wyborczej 
zostały opublikowane odpowiednio wcześnie, zapewniając doprecyzowanie zakresu 
odpowiedzialności Komisji Petycji w odniesieniu do tego procesu oraz odpowiedni 
poziom przejrzystości wyborów, w szczególności poprzez ulepszony, dedykowany portal 
internetowy;

U. mając na uwadze, że Komisja Petycji jest członkiem europejskiej sieci rzeczników praw 
obywatelskich zrzeszającej niektóre komisje petycji działające w ramach parlamentów 
narodowych w państwach, w których zostały ustanowione, a także mając na uwadze, że 
wydaje się istotne dalsze podkreślanie współpracy między komisjami petycji oraz, 
w stosownych przypadkach, dalsze umacnianie tej współpracy, a Parlament Europejski 
mógłby odegrać kluczową rolę w tym procesie, działając na rzecz obywateli Unii;

V. mając na uwadze, że z biegiem lat Komisja Petycji stała się użytecznym i przejrzystym 
narzędziem służącym obywatelom i rezydentom Unii, które sprawuje demokratyczną 
kontrolę i nadzór nad wieloma aspektami działalności Unii Europejskiej, w szczególności 
w zakresie wdrażania przepisów UE przez organy krajowe; mając również na uwadze, że 
dzięki otrzymywanym petycjom może ona w jeszcze większym stopniu przyczynić się do 
poprawy prawodawstwa UE w przyszłości poprzez zwracanie uwagi na wnioski płynące z 
treści otrzymywanych petycji;

W. mając na uwadze, że niniejsze sprawozdanie jest ostatnim sprawozdaniem rocznym 
Komisji Petycji przygotowywanym w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, 



PE526.099v03-00 8/15 PR\1017395PL.doc

PL

dlatego też nakreślono w nim nie tylko działania Komisji Petycji w 2013 r., lecz również 
dokonano przeglądu całej kadencji parlamentarnej oraz oceny, w jakim stopniu komisja 
PETI zdołała sprostać oczekiwaniom obywateli w związku z wejściem w życie Traktatu 
z Lizbony;

1. uznaje istotną i zasadniczą rolę Komisji Petycji w obronie i promowaniu praw obywateli 
i rezydentów Unii, a także dopilnowywaniu, aby poprzez proces składania petycji 
skuteczniej uznawano obawy składających petycje, a zgłaszane przez nich uzasadnione 
skargi rozpatrywano w miarę możliwości w sposób satysfakcjonujący;

2. jest zdecydowany zapewnić większą skuteczność, przejrzystość i bezstronność procedury 
dotyczącej petycji, przy jednoczesnym zachowaniu praw uczestnictwa przysługujących 
członkom Komisji Petycji, tak aby kontrola sądowa nie wykazywała nieprawidłowości 
nawet w odniesieniu do procedury rozpatrywania petycji;

3. podkreśla, że Komisja Petycji wraz z innymi instytucjami i organami, np. komisjami 
śledczymi, europejską inicjatywą obywatelską i Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, pełnią niezależną i jasno określoną funkcję punktów kontaktowych dla 
wszystkich obywateli;

4. podkreśla, że przez całą dotychczasową kadencję parlamentarną Komisja Petycji 
podejmowała wyzwania mające na celu sprostanie oczekiwaniom obywateli Unii 
Europejskiej; zwraca uwagę na znaczenie bezpośredniego zaangażowania obywateli w 
działalność Parlamentu oraz podkreśla, jak ważne jest, aby obawy, wnioski i skargi 
obywateli spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem członków Komisji Petycji; 
podkreśla nakład pracy, którą wykonano w celu rozwiązania przypadków ewentualnego 
naruszania praw obywateli, a także w związku ze współpracą z władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa UE, przy 
jednoczesnym zachowaniu istotnej roli w ponownym nawiązywaniu kontaktu 
z obywatelami Unii oraz umacnianiu legitymacji demokratycznej i odpowiedzialności za 
unijny proces decyzyjny;

5. zwraca uwagę na różnorodność głównych obszarów tematycznych, których dotyczą 
petycje składane przez obywateli i które obejmują m.in. takie zagadnienia, jak prawa 
podstawowe, rynek wewnętrzny, prawo ochrony środowiska, kwestie dotyczące zdrowia 
publicznego, dobro dziecka, transport i prace budowlane, hiszpańskie prawo w zakresie 
zarządzania strefą przybrzeżną, nowe rozporządzenie dotyczące dobrej administracji, 
problemy osób niepełnosprawnych, publiczny dostęp do dokumentów, Szkoły 
Europejskie, unia fiskalna, hutnictwo stali i wiele innych;

6. uważa, że petycje dotyczące wspomnianych obszarów tematycznych stanowią dowód na 
to, że nadal częste i powszechne są przypadki nieprawidłowej transpozycji lub 
niewłaściwego stosowania prawa;

7. przypomina, że Komisja Petycji rozpatruje dopuszczalne petycje, które odnoszą się do 
zasad i treści Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i bada poszczególne sprawy 
pod względem merytorycznym, oraz że Komisja Europejska wielokrotnie nie była w 
stanie podjąć działań na wniosek Komisji Petycji z uwagi na zapisy art. 51 Karty; 
podkreśla, że oczekiwania obywateli wykraczają w ogromnej mierze poza zakres ściśle 
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prawnych postanowień Karty;

8. wyraża uznanie dla Komisji Petycji za pracę wykonaną w związku z otrzymanymi 
petycjami w sprawie niepełnosprawności, których liczba znacznie wzrosła w 2013 r.; 
odnotowuje wysiłki na rzecz zapewnienia pomyślnego wprowadzenia w życie ram UE na 
mocy art. 33 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które stanowiły 
podstawę współpracy Komisji Petycji z Komisją Europejską, Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, 
i zauważa dążenie Komisji Petycji do dalszego wspierania działalności w tym zakresie; 
wyraża ubolewanie, że udział Komisji Petycji w pracach nad ramami dotyczącymi 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych został następnie przerwany, a miejsce 
Komisji Petycji zajęły komisje ustawodawcze, które również są komisjami przedmiotowo 
właściwymi w tej dziedzinie, i uznaje tę decyzję za skutek błędnej interpretacji funkcji 
przydzielonych zgodnie z ramami dotyczącymi Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych;

9. odnotowuje uwagę, jaką poświęcono jednym z najważniejszych otrzymanych petycji 
dotyczących proponowanej budowy nowego lotniska w Notre-Dame-des-Landes 
w okolicach Nantes; uznaje, że składający petycje dostarczyli istotne informacje 
stanowiące podstawę sprzeciwu wobec realizacji tego planu ze względów 
środowiskowych oraz że otrzymano również znaczącą petycję od zwolenników tego 
przedsięwzięcia, co przyczyniło się do intensywnej debaty w Komisji Petycji, w której 
oprócz głównych osób składających petycje uczestniczyli przedstawiciele władz 
francuskich oraz Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej ds. Środowiska; jest zdania, że 
takie poważne dyskusje nie tylko umożliwiają wzrost świadomości społecznej oraz 
aktywny i uzasadniony z prawnego punktu widzenia udział obywateli, ale także stanowią 
okazję do wyjaśnienia wielu kontrowersyjnych aspektów przedsięwzięcia i wskazania 
środków zaradczych, w których uwzględnia się właściwe przestrzeganie przepisów 
unijnych, co powinno mieć miejsce w takich okolicznościach;

10. uznaje, że w 2013 r. wielu składających petycje wyrażało swoje zaniepokojenie 
w związku z przejawami niesprawiedliwości obserwowanymi w niektórych państwach 
członkowskich UE w przypadku procedur administracyjnych i sądowych związanych 
z separacją i rozwodami rodziców oraz kwestią pieczy nad małoletnimi dziećmi; zauważył 
w tym kontekście tendencję w odniesieniu do par mieszanych narodowościowo do 
wyraźnego dyskryminowania ze względu na przynależność państwową małżonka 
niebędącego obywatelem państwa członkowskiego, na którego terenie toczy się 
postępowanie sądowe, na korzyść małżonka będącego obywatelem tego państwa, co 
wiąże się z poważnymi oraz często negatywnymi i dramatycznymi konsekwencjami 
w postaci naruszania praw dziecka; odnotowuje, że przedstawiciele Komisji Petycji odbyli 
wizytę informacyjną w Danii, aby w sposób bezpośredni zbadać tego typu skargi, tam 
gdzie sytuacja wydaje się szczególnie poważna, ale zauważa także, że takie przypadki 
odnotowano również w innych krajach, w szczególności w Niemczech, we Francji i w 
Zjednoczonym Królestwie;

11. przypomina dochodzenia przeprowadzone w oparciu o otrzymane petycje dotyczące 
skutków niewdrożenia dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, a także sprawozdanie 
przyjęte w tej sprawie; odnotowuje wnioski i zalecenia przyjęte w 2013 r. w następstwie 
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wizyt we Włoszech (w regionach Kampania i Lacjum), skąd otrzymano szereg wniosków 
dotyczących niewłaściwego procesu decyzyjnego w odniesieniu do składowisk odpadów 
oraz związanych z tym skutków dla ludności lokalnej, a także odnotowuje intensywną, 
poświęconą tej samej tematyce wizytę informacyjną w Grecji, zorganizowaną jesienią 
2013 r., w następstwie której ujawniono uchybienia w stosowaniu tej ważnej dyrektywy, 
a także zwrócono uwagę na wpływ takiej sytuacji na zdrowie ludności zamieszkującej 
niektóre obszary Grecji;

12. uznaje sprawozdanie z wizyty informacyjnej w Polsce, w ramach której zbadano kwestię 
proponowanej budowy kopalni odkrywkowej na terenie Dolnego Śląska; z zadowoleniem 
przyjął również prowadzone przy tej okazji intensywne dyskusje ze składającymi petycje 
oraz organami krajowymi poświęcone kwestii planów poszukiwania i wydobycia złóż 
gazu łupkowego, która była już tematem warsztatów przeprowadzonych przez Komisję 
Petycji w 2012 r.;

13. podkreśla bardzo konstruktywną pracę wykonaną przez wszystkich członków Komisji 
Petycji w związku z petycjami otrzymanymi w sprawie hiszpańskiego prawa w zakresie 
zarządzania strefą przybrzeżną (Ley de Costas), zarówno w odniesieniu do wyników 
i wniosków z wizyty informacyjnej, jak i w odniesieniu do współpracy ze składającymi 
petycje oraz z właściwymi organami krajowymi; przypomina, że Komisja Petycji 
utworzyła specjalną grupę roboczą ad hoc, której zadaniem było dokładniejsze zbadanie 
tej złożonej kwestii i zapewnienie kontaktu z bardzo dużą liczbą osób składających 
petycje w tej sprawie; uznaje, że pomimo określonych korzyści, jakie składający petycje 
uzyskali w związku z przyjęciem nowych przepisów przez parlament hiszpański, pewne 
kwestie nadal pozostają nierozwiązane, zarówno w dziedzinie praw własności, jak i 
ochrony środowiska, przy czym część z nich jest obecnie rozpatrywana przez Trybunał 
Konstytucyjny Hiszpanii; zwraca się do Komisji Europejskiej o dalsze aktywne 
monitorowanie tej sprawy;

14. z zadowoleniem przyjmuje to, że podczas wizyty informacyjnej w Galicji, która odbyła 
się w lutym 2013 r., zdołano przeprowadzić szeroko zakrojone dyskusje ze składającymi 
petycje oraz władzami regionalnymi dotyczące braku odpowiednich oczyszczalni ścieków 
w regionie i wpływu takiej sytuacji na zdrowie ludności lokalnej oraz na działalność 
gospodarczą na niektórych obszarach, które są zanieczyszczone osadem i pozostałościami 
zawierającymi substancje szkodliwe dla środowiska i stanowiące potencjalne zagrożenie 
dla bieżącej produkcji owoców morza na niektórych obszarach; uznaje, że władze 
zobowiązały się do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania tych 
problemów oraz że w miejscowości Vigo powstaje nowa oczyszczalnia ścieków;

15. podkreśla znaczenie spoczywającego na Komisji Petycji obowiązku sprawozdawczości; 
zwraca uwagę na kilka rezolucji przyjętych w 2013 r. w formie sprawozdań, które –
oprócz całościowego sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich – dotyczyły m.in. sprawozdania specjalnego Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego sposobu postępowania Komisji Europejskiej 
w sprawie uchybień związanych z oceną oddziaływania na środowisko przeprowadzoną 
w odniesieniu do przedsięwzięcia rozbudowy lotniska w Wiedniu; podkreśla, że dzięki 
wiedzy fachowej zdobytej w trakcie wieloletniego rozpatrywania wielu konkretnych 
spraw Komisja Petycji mogła wnieść istotny wkład w postaci opinii dla komisji 
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przedmiotowo właściwych, w szczególności w odniesieniu do przeglądu dyrektywy OOŚ, 
a także opinii w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej; uważa, że dzięki 
tego rodzaju dokumentom Komisja Petycji może poruszyć na posiedzeniu plenarnym 
kwestie mające znaczenie dla obywateli Unii;

16. jest zdania, że organizacja wysłuchań publicznych stanowi bardzo ważne narzędzie 
umożliwiające analizę problemów przedstawianych przez składających petycje; zwraca 
uwagę na wysłuchanie publiczne w sprawie wpływu kryzysu na życie obywateli UE oraz 
zwiększenia demokratycznego udziału w sprawowaniu rządów w Unii, a także na 
wysłuchanie publiczne dotyczące wykorzystania wszelkich możliwości związanych 
z obywatelstwem UE, podczas których – na podstawie otrzymanych petycji –
analizowano obawy obywateli UE odnośnie do tych kwestii; uważa, że informacje 
przedstawione w petycjach zarówno dowodzą wpływu programu oszczędnościowego na 
prawa przysługujące składającym petycje, jak i wskazują na większą rolę i zaangażowanie
społeczeństwa obywatelskiego; uznaje, że w celu sprostania przyszłym wyzwaniom 
finansowym Europa potrzebuje wiarygodnego, widocznego i odpowiedzialnego 
zarządzania gospodarką; podkreśla znaczenie wyeliminowania pozostałych przeszkód 
uniemożliwiających obywatelom Unii korzystanie z praw przysługujących im na mocy 
przepisów UE, a także wspierania politycznego udziału obywateli Unii w życiu UE;

17. uważa, że zasadnicze znaczenie dla prac Komisji Petycji dotyczących poszczególnych 
zagadnień ma wykorzystanie innych form działalności, takich jak pytania parlamentarne 
wymagające odpowiedzi ustnej, które są rozpatrywane podczas posiedzeń plenarnych; 
przypomina, że stanowią one bezpośrednią formę kontroli parlamentarnej nad innymi 
instytucjami i organami UE; wskazuje, że w 2013 r. Komisja Petycji skorzystała z tego 
prawa dziewięć razy, składając pytania dotyczące m.in. niepełnosprawności, dobrostanu 
zwierząt, gospodarowania odpadami i europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

18. zauważa nieustanny napływ korespondencji od obywateli, którzy zwracają się do 
Parlamentu w celu dochodzenia roszczeń w sprawach wykraczających poza zakres 
kompetencji UE zgodnie z art. 227 Traktatu i art. 51 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; wzywa do ustanowienia lepszych metod rozpatrywania tych pism obywateli, 
z uwzględnieniem obowiązków Parlamentu w zakresie korespondencji z obywatelami;

19. uznaje, że kwestie dotyczące ochrony środowiska nadal mają pierwszorzędne znaczenie 
dla składających petycje, co wyraźnie pokazuje, iż państwa członkowskie wciąż nie są 
w stanie sprostać oczekiwaniom w tej dziedzinie; zauważa, że w wielu petycjach 
składanych w tej sprawie główne powody troski to zdrowie publiczne, stąd poruszane są 
m.in. kwestie gospodarowania odpadami, bezpieczeństwa wody i energii jądrowej, jak 
również chronione gatunki zwierząt; wskazuje, że wiele petycji dotyczy nowych i 
przyszłych przedsięwzięć, które potęgują zagrożenie związane z oddziaływaniem na 
wspomniane obszary; przypomina, że chociaż państwa członkowskie starają się zaradzić 
tym sytuacjom, jasne jest, że znalezienie zrównoważonego rozwiązania nadal stanowi 
przeszkodę;

20. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie w dniu 1 kwietnia 2012 r. europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, a także rejestrację pierwszej inicjatywy obywatelskiej poświęconej polityce 
na rzecz młodzieży w Europie – „Fraternité 2020” oraz przeprowadzoną niedawno 
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pomyślnie inicjatywę obywatelską dotyczącą prawa do wody; uważa, że europejska 
inicjatywa obywatelska stanowi pierwszy instrument ponadnarodowej demokracji 
uczestniczącej i umożliwi obywatelom czynny udział w kształtowaniu polityki i
prawodawstwa UE; potwierdza ponownie swoje zobowiązanie do udziału w organizacji 
wysłuchań publicznych związanych z udanymi europejskimi inicjatywami obywatelskimi, 
przy aktywnym zaangażowaniu ze strony wszystkich zainteresowanych komisji 
parlamentarnych; podkreśla potrzebę przeprowadzania regularnych przeglądów sytuacji 
w zakresie europejskich inicjatyw obywatelskich w celu usprawnienia procedury, a 
jednocześnie ograniczenia biurokracji i innych przeszkód;

21. docenia decyzję Komisji o ogłoszeniu roku 2013 „Europejskim Rokiem Obywateli”, by 
zapewnić obywatelom Unii cenne informacje o przysługujących im prawach, a także 
umożliwić im zrozumienie tych praw, oraz zaprezentować narzędzia demokratyczne, 
które mają do dyspozycji, by domagać się ich przestrzegania; uważa, że „Europejski Rok 
Obywateli” należy wykorzystać do szerszego rozpowszechniania informacji na temat 
nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby w ten sposób zapewnić jasne i 
zrozumiałe wytyczne służące ograniczeniu bardzo częstych przypadków uznawania 
dokumentów za niedopuszczalne, których liczba jest porównywalna do poziomu, jaki 
nadal odnotowuje się w przypadku petycji;

22. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie przepisów mających na celu 
rozwiązanie kwestii dotyczących wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie 
dokumentów stanu cywilnego i ich skutków, przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego 
przestrzegania polityki społecznej poszczególnych państw członkowskich;

23. wyraża ubolewanie, że obywatele Unii, którzy korzystają z przysługującego im prawa do 
swobodnego przemieszczania się, nadal doświadczają częstych problemów wskutek 
błędnego stosowania przez władze publiczne przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego;

24. uznaje ważną rolę sieci SOLVIT, w ramach której regularnie ujawniane są i 
rozwiązywane problemy związane z wdrażaniem przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego; wzywa do zwiększenia znaczenia tego narzędzia; przypomina, że rok 
2013 był „Europejskim Rokiem Obywateli”, i wyraża uznanie dla instytucji i organów 
zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich, które w trakcie tego roku w 
sposób bardziej intensywny informowały o swojej służbie na rzecz obywateli 
i rezydentów Unii w świetle zasad zapisanych w Traktatach oraz faktów przedstawionych 
w niniejszym sprawozdaniu;

Nowe perspektywy i stosunki z innymi instytucjami

25. wskazuje, że ta ostatnia rezolucja nieustawodawcza mogłaby zawierać nowe propozycje 
dotyczące zwiększenia znaczenia prac Komisji Petycji w Parlamencie poprzez 
podniesienie jej profilu jako komisji sprawującej kontrolę; zachęca nowo wybraną 
Komisję Petycji do wyznaczenia wewnętrznych sprawozdawców ds. sprawozdań 
rocznych dotyczących głównych polityk, które znajdują się w kręgu zainteresowań 
składających petycje obywateli Unii; zachęca pozostałe komisje parlamentarne do 
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większego angażowania Komisji Petycji jako komisji opiniodawczej odnośnie do 
sprawozdań z wdrożenia i innych instrumentów służących monitorowaniu prawidłowej 
transpozycji i wdrażania prawodawstwa UE w państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie deneutralizacji Komisji Petycji i związanego z tym statusu wśród komisji 
parlamentarnych, również ze względu na stale wzrastającą liczbę otrzymywanych petycji 
i związane z nimi działania; zachęca, aby na posiedzeniu plenarnym Parlamentu 
Europejskiego poświęcano więcej czasu na debaty dotyczące petycji obywateli Unii i 
pracy Komisji Petycji;

26. podkreśla potrzebę zwiększenia współpracy między Komisją Petycji a innymi 
instytucjami i organami UE, a także władzami krajowymi w państwach członkowskich;
uznaje znaczenie Komisji Petycji w umacnianiu zorganizowanego dialogu i 
systematycznej współpracy z państwami członkowskimi, zwłaszcza z komisjami petycji 
w parlamentach narodowych; utworzenie takiego partnerstwa umożliwi wymianę 
najlepszych doświadczeń i praktyk, a ostatecznie sprawi, że Parlament Europejski będzie 
bliżej spraw, które są przedmiotem troski obywateli Unii; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w ramach parlamentu Irlandii (Oireachtas) Wspólnej Komisji ds. Dochodzeń, 
Nadzoru i Petycji, a także użyteczne relacje, jakie nawiązała w tym roku z Parlamentem 
Europejskim, aby zapewnić jeszcze lepszą służbę na rzecz obywateli; odnotowuje, że 
parlamenty innych państw członkowskich rozważają obecnie utworzenie komisji petycji 
lub podobnych organów lub że niektóre państwa członkowskie ustanowiły inne procesy 
służące rozpatrywaniu petycji;

27. zwraca się do Komisji o należyte uznanie roli petycji w monitorowaniu skutecznego 
stosowania prawa UE, zważywszy że petycje stanowią zazwyczaj pierwsze sygnały 
opóźnień we wdrażaniu środków prawnych przez państwa członkowskie; zachęca 
Parlament Europejski, aby w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego z Komisją 
zalecił ograniczenie czasu na udzielenie odpowiedzi na wnioski Komisji Petycji, a także 
stałe informowanie Komisji Petycji o przebiegu postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, które są bezpośrednio związane z petycjami;

28. zachęca państwa członkowskie do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na petycje 
dotyczące wdrażania i wykonywania przepisów prawa UE oraz przywiązuje szczególną 
wagę do obecności i aktywnej współpracy przedstawicieli państw członkowskich na 
posiedzeniach Komisji Petycji; zdecydowanie chce utrzymać ścisłą współpracę i bliskie 
kontakty między instytucjami UE a obywatelami;

29. podkreśla znaczenie ściślejszej współpracy z Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich poprzez ustanowienie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego; 
podkreśla wagę zaangażowania Parlamentu Europejskiego w działalność sieci krajowych 
rzeczników praw obywatelskich; wyraża uznanie dla doskonałych stosunków 
instytucjonalnych między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komisją Petycji; docenia 
szczególnie regularny wkład Rzecznika Praw Obywatelskich w prace Komisji Petycji 
podczas całej kadencji; podkreśla, że nadal nie wszyscy obywatele UE mogą zwrócić się 
do krajowego rzecznika praw obywatelskich, co oznacza, że nie wszyscy obywatele UE 
mają równy dostęp do mechanizmów dochodzenia roszczeń; jest zdania, że ustanowienie 
w każdym państwie członkowskim urzędu krajowego rzecznika praw obywatelskich w 
ramach europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich zapewniłoby istotne wsparcie 
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dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

Metodologia pracy

30. wzywa członków Komisji Petycji do przyjęcia ostatecznej wersji przepisów 
wewnętrznych w celu zapewnienia możliwie największej skuteczności i otwartości prac 
Komisji Petycji oraz do złożenia wniosków dotyczących odnośnego przeglądu 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu konsolidacji ich starań na rzecz poprawy 
metod pracy, podejmowanych nieustannie w trakcie całej siódmej kadencji; wzywa 
Komisję Petycji do przyjęcia jasnych ram czasowych w procesie dotyczącym petycji, tak 
aby przyspieszyć w Parlamencie Europejskim poszczególne etapy rozpatrywania petycji 
oraz zapewnić jeszcze większą przejrzystość całego procesu i nadać mu jeszcze bardziej 
demokratyczny charakter; podkreśla, że w ten sposób można by ustanowić ściśle 
określone etapy rozpatrywania petycji – od rejestracji po jej zamknięcie w Parlamencie 
Europejskim, podobnie jak ma to miejsce w przypadku już obowiązujących terminów dla 
przebiegu prac nad dokumentami ustawodawczymi i nieustawodawczymi; przypomina, że 
wizyty informacyjne stanowią dla Komisji Petycji jeden z kluczowych instrumentów 
badania poszczególnych spraw, a zatem konieczny jest pilny przegląd właściwych 
przepisów, tak aby nowo wybrani członkowie mogli uczestniczyć w skutecznych 
wizytach i przekazywać niezwłocznie zarówno składającym petycje, jak i Komisji Petycji 
sprawozdania w sprawie wyników i zaleceń;

31. z zadowoleniem przyjmuje obecność władz publicznych zainteresowanych państw 
członkowskich oraz innych zainteresowanych stron na posiedzeniach Komisji Petycji; 
podkreśla, że Komisja Petycji jest jedyną komisją, która systematycznie zapewnia 
obywatelom platformę umożliwiającą zgłaszanie obaw bezpośrednio posłom do 
Parlamentu Europejskiego oraz zapewniającą wielostronny dialog między instytucjami 
UE, władzami krajowymi i składającymi petycje; proponuje, aby – w celu ułatwienia 
organizacji posiedzeń oraz ograniczenia w przyszłości kosztów podróży – Komisja Petycji 
i administracja Parlamentu zbadały możliwość uczestnictwa składających petycje lub 
władz publicznych z wykorzystaniem wideokonferencji lub podobnego rozwiązania;

32. odnotowuje stały wzrost liczby petycji w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej i jest 
nadal bardzo zaniepokojony niezmiennie zbyt długimi opóźnieniami i terminami na 
udzielenie odpowiedzi na etapie rejestracji i uznawania dopuszczalności; wzywa do 
zapewnienia w sekretariacie Komisji Petycji dodatkowych ekspertów w dziedzinie prawa 
i pracowników administracyjnych, odpowiedzialnych za wydawanie zaleceń, czy dana 
petycja dotyczy spraw wchodzących w zakres kompetencji prawa UE; wyraża 
przekonanie, że uruchomienie nowego portalu internetowego do składania petycji 
umożliwi ograniczenie liczby budzących wątpliwości pism, które są niekiedy 
rejestrowane jako petycje;

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
oraz sprawozdania Komisji Petycji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich, rządom państw członkowskich, jak również parlamentom państw 
członkowskich oraz komisjom petycji i rzecznikom lub odpowiadającym im organom 
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w państwach członkowskich.


