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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie działalności Komisji Petycji w 2010 r.
(2010/2295(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie działalności Komisji 
Petycji,

– uwzględniając art. 24 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 10 i 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze znaczenie procedury składania i rozpatrywania petycji oraz 
szczególne uprawnienia umożliwiające właściwej komisji poszukiwanie 
rozwiązań i przedstawianie ich obywatelom UE składającym petycje do 
Parlamentu,

B. mając na uwadze, że należy zwiększyć udział obywateli w procesie decyzyjnym w 
UE, by zwiększyć jej umocowanie demokratyczne i poczucie odpowiedzialności,

C. mając na uwadze, że Parlament bezpośrednio reprezentuje obywateli UE, a prawo 
do składania petycji daje im możliwość zwrócenia się do swoich przedstawicieli, 
gdy uznają, że naruszono ich prawa,

D. mając na uwadze, że stosowanie europejskiego prawodawstwa ma bezpośredni 
wpływ na obywateli i mieszkańców UE oraz że to oni mogą najlepiej ocenić 
skuteczność tego prawodawstwa i jego niedostatki oraz zgłaszać luki prawne, 
które należy uzupełnić, by zagwarantować lepsze stosowanie prawodawstwa 
wspólnotowego przez poszczególne państwa członkowskie,

E. mając na uwadze, że Parlament – za pośrednictwem Komisji Petycji – ma 
obowiązek zbadania wspomnianych zagadnień i zaoferowania obywatelom 
najlepszych rozwiązań, a żeby to osiągnąć, Komisja Petycji stale zacieśnia 
współpracę z Komisją, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, innymi 
komisjami parlamentarnymi, europejskimi organami, agencjami i sieciami oraz 
państwami członkowskimi,

F. mając jednak na uwadze, że wiele państw członkowskich nadal niechętnie odnosi 
się do aktywnej współpracy z właściwą komisją, np. nieuczestnicząc w jej 
posiedzeniach i nieodpowiadając na kierowane do nich pisma; mając na uwadze, 
że świadczy to o braku lojalnej współpracy z instytucją,

G. mając jednak na uwadze, że wiele państw członkowskich wykazuje się wysokim 
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poziomem współpracy, rozwiązując wraz z Parlamentem problemy poruszane 
przez obywateli w petycjach,

H. mając na uwadze wkład służb Komisji w procedurę rozpatrywania petycji w 
formie regularnie przedstawianych wstępnych ocen wielu otrzymanych petycji,

I. mając na uwadze, że stopień specjalizacji i różnorodność tematów poruszanych w 
petycjach wymaga zacieśnienia współpracy z pozostałymi komisjami 
parlamentarnymi w przypadkach, gdy ich opinia jest niezbędna do odpowiedniego 
rozpatrzenia petycji,

J. mając na uwadze, że liczba petycji otrzymanych przez Parlament w 2010 r. była 
nieznacznie niższa od liczby odnotowanej w roku 2009 (odpowiednio 1655 i 1924 
petycji, co oznacza spadek o 14%),

K. mając na uwadze, że dzięki dobrej współpracy nawiązanej z właściwymi służbami 
Parlamentu w 2010 r. nie zarejestrowano 91 (4,7%) złożonych przez obywateli 
skarg niespełniających minimalnych warunków niezbędnych do uznania ich za 
petycje, co jest zgodne z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu rocznym za 
2009 r., by nie rejestrować petycji niespełniających minimalnych wymogów, 

L. mając na uwadze, że liczba petycji uznanych za niedopuszczalne w 2010 r. (40%) 
wskazuje, że należy kontynuować starania o lepsze informowanie obywateli o 
zakresie kompetencji Komisji Petycji oraz o roli poszczególnych instytucji UE,

M. mając na uwadze, że procedura składania i rozpatrywania petycji może uzupełniać 
inne europejskie środki dostępne obywatelom, takie jak możliwość złożenia skargi 
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub do Komisji,

N. mając na uwadze, że obywatelom przysługuje prawo do szybkiego uzyskania 
satysfakcji, którego centralnym punktem jest wskazanie rozwiązań, oraz że 
Parlament wielokrotnie zwracał się do Komisji o korzystanie przez nią z 
uprawnień przyznanych jej jako strażniczce traktatów, by reagować na naruszenia 
prawa europejskiego zgłaszane przez składających petycje, zwłaszcza gdy 
naruszenia te wynikają z transpozycji prawodawstwa UE na szczeblu krajowym,

O. mając na uwadze, że wiele petycji wciąż odzwierciedla obawy związane z 
transponowaniem i wdrażaniem europejskich przepisów dotyczących środowiska 
naturalnego i rynku wewnętrznego, oraz mając na uwadze, że Komisja Petycji 
zwracała się już wcześniej do Komisji o nasilenie kontroli w tych obszarach i 
poprawę ich skuteczności,

P. mając na uwadze, że chociaż Komisja może w pełni zweryfikować zgodność z 
prawem UE dopiero po wydaniu przez władze krajowe ostatecznej decyzji, to 
jednak należy jak najwcześniej sprawdzać, zwłaszcza w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, poprawność stosowania przez władze lokalne, regionalne 
i krajowe wszystkich wynikających z prawa UE istotnych wymogów 
proceduralnych, w tym zastosowania zasady ostrożności,
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Q. mając na uwadze znaczenie zapobiegania dalszej nieodwracalnej utracie 
różnorodności biologicznej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000, oraz
zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia ochrony specjalnych 
obszarów na mocy dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG) i dyrektywy ptasiej 
(79/409/EWG),

R. mając na uwadze, że w petycjach podkreśla się wpływ prawodawstwa 
europejskiego na życie codzienne obywateli UE, oraz uznając potrzebę podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań na rzecz utwierdzenia postępów w dziedzinie 
umacniania praw obywateli UE,

S. mając na uwadze, że w poprzednim sprawozdaniu z działalności oraz w opinii w 
sprawie rocznego sprawozdania Komisji dotyczącego kontroli wdrażania prawa 
wspólnotowego Komisja Petycji zaapelowała o regularne informowanie jej o 
przebiegu postępowań w sprawie uchybień wskazywanych w petycjach,

T. mając na uwadze zalecenia Komisji Petycji w wyniku misji rozpoznawczych w 
Huelvie (Hiszpania), Kampanii (Włochy) i Vorarlbergu (Austria), dotyczących 
gospodarowania toksycznymi odpadami i odpadami komunalnymi oraz 
przeniesienia do prawa krajowego dyrektywy o wpływie na środowisko,

1. wyraża nadzieję, że Parlament i Komisja Petycji będą czynnie zaangażowane w 
rozwój inicjatywy obywatelskiej, by w pełni zrealizować jej cele oraz zapewnić 
większą przejrzystość procesu decyzyjnego w UE, dając obywatelom możliwość 
proponowania udoskonaleń, zmian lub uzupełnień w prawodawstwie UE;

2. zwraca uwagę na swoją rezolucję ustawodawczą w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej, nowego instrumentu umożliwiającego udział obywateli UE;

3. zauważa, że do Parlamentu wpłynęły petycje związane z kampaniami, w których 
zebrano ponad milion podpisów, co dowodzi jego doświadczenia w stosunkach z 
obywatelami, ale nalega, by informować obywateli o różnicy między tym 
rodzajem petycji a przyszłą inicjatywą obywatelską;

4. przypomina, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Karta praw 
podstawowych zyskała prawnie wiążący charakter, i podkreśla znaczenie karty 
jako nowego impulsu dla działań Unii i państw członkowskich w tym zakresie; 
wyraża nadzieję, że karta przysłuży się lepszemu zrozumieniu i poszerzaniu 
wiedzy obywateli na temat praw podstawowych;

5. odnotowuje komunikat Komisji pt. „Strategia skutecznego wprowadzania w życie 
Karty praw podstawowych przez Unię Europejską” i uważa, że należy rozwijać, 
wspierać i utwierdzać autentyczną kulturę praw podstawowych nie tylko w 
instytucjach UE, ale również w państwach członkowskich, zwłaszcza przy 
stosowaniu i praktycznym wdrażaniu prawa UE;

6. z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw 
człowieka, gdyż oznacza to przyznanie Europejskiemu Trybunałowi Praw 
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Człowieka właściwości do rozpatrywania działań UE;

7. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez Komisję roku 2013 Europejskim 
Rokiem Obywatelstwa, by zainicjować debatę nad obywatelstwem europejskim 
oraz informować obywateli UE o przysługujących im prawach;

8. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie na portalu „Prawa obywateli UE” (Your 
EU Rights) punktu kompleksowej obsługi umożliwiającego obywatelom 
uzyskanie informacji, złożenie skargi lub odwołania; z zadowoleniem przyjmuje 
podjęte przez Komisję środki upraszczające usługi dla obywateli, służące 
informowaniu ich o prawach przysługujących im na szczeblu europejskim oraz o 
dostępnych im środkach odwoławczych w przypadku naruszenia prawa, 
przypomina jednak o konieczności lepszego informowania i większej 
przejrzystości ze strony europejskich instytucji;

9. przypomina swoją rezolucję w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2009 r. i apeluje do rzecznika o zagwarantowanie dostępu 
do informacji i poszanowanie prawa do dobrej administracji, gdyż są to warunki 
niezbędne, by obywatele mieli zaufanie do instytucji;

10. zauważa, że petycje otrzymane w 2010 r. w dalszym ciągu skupiają się na 
obszarze środowiska naturalnego, praw podstawowych, rynku wewnętrznego i 
wymiaru sprawiedliwości; zaznacza, że jeśli chodzi o rozmieszczenie 
geograficzne, najwięcej petycji dotyczyło Hiszpanii (16%) i całej UE (16%), 
następnie zaś Niemiec, Włoch i Rumunii;

11. dostrzega znaczenie działań składających petycje na rzecz ochrony środowiska w 
UE, zważywszy że większość petycji dotyczy oceny wpływu na środowisko, 
przyrody, ścieków, zarządzania jakością wody i ochrony zasobów, jakości 
powietrza i hałasu, gospodarowania odpadami i emisji przemysłowych; 

12. podziela obawy wyrażane przez wielu składających petycje w związku z 
niezdolnością Unii Europejskiej do zagwarantowania skutecznej realizacji planu 
działań na rzecz różnorodności biologicznej z 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji zatytułowany „Warianty wizji i celu UE w zakresie 
różnorodności biologicznej na okres po 2010 roku”;

13. uważa, że zapewnienie prawidłowego stosowania dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, dyrektywy w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej 
wymaga nowych, surowszych wytycznych, opartych na zaleceniach właściwej 
komisji Parlamentu, z którą Komisja Petycji chętnie nawiąże ścisłą współpracę, 
by zapewnić lepsze odzwierciedlenie obaw obywateli w przyszłych działaniach na 
rzecz środowiska naturalnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Wytyczne w celu 
skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i 
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pobytu na terytorium państw członkowskich” (COM(2009)0313), w którym 
wskazano problemy często poruszane przez składających petycje, dotyczące 
przeniesienia wspomnianej dyrektywy do prawa krajowego i jej stosowania w 
codziennym życiu obywateli; 

15. uznaje rolę sieci SOLVIT, która często ujawnia wskazywane przez składających 
petycje problemy dotyczące stosowania zasad rynku wewnętrznego, i apeluje, by 
w razie niewłaściwego stosowania prawodawstwa UE informować Komisję 
Petycji Parlamentu, gdyż procedura składania i rozpatrywania petycji może 
przyczynić się do doskonalenia prawodawstwa;

16. uznaje istotną rolę Komisji w pracach Komisji Petycji, które w dalszym ciągu 
opierają się na ekspertyzach Komisji w ocenie petycji, stwierdzaniu przypadków 
naruszania prawodawstwa europejskiego i znajdywaniu rozwiązań, a także uznaje 
wysiłki Komisji na rzecz skrócenia łącznego czasu reakcji (średnio cztery 
miesiące) na wnioski Komisji Petycji o zebranie informacji, by sprawy zgłaszane 
przez obywateli mogły być rozwiązywane jak najszybciej; 

17. z zadowoleniem przyjmuje udział w posiedzeniach Komisji Petycji 
poszczególnych komisarzy, którzy ściśle i skutecznie z nią współpracowali, 
tworząc w ten sposób ważny kanał komunikacji między obywatelami a 
instytucjami UE;

18. ubolewa jednak, że Komisja do tej pory nie zareagowała na ponawiane przez 
Komisję Petycji apele o informowanie jej o przebiegu postępowań w sprawie 
uchybień zgłaszanych w rozpatrywanych petycjach, gdyż comiesięczne 
publikowanie decyzji Komisji w sprawie postępowań o uchybienie, zgodnie z art. 
258 i 260 traktatu, nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią;

19. przypomina, że w wielu wypadkach petycje zwracają uwagę na kwestie związane 
z transpozycją i wdrażaniem europejskiego prawodawstwa, i przyznaje, że 
wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia niekoniecznie zapewnia 
obywatelom natychmiastowe rozwiązanie ich problemów;

20. zwraca się do Komisji o należyte uznanie roli petycji w kontroli skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, zważywszy że petycje to zazwyczaj pierwsze 
sygnały opóźnień w stosowaniu środków prawnych przez państwa członkowskie;

21. z zadowoleniem przyjmuje obecność Rady na posiedzeniach Komisji Petycji, ale 
ubolewa, że obecność ta nie prowadzi do aktywniejszej współpracy, która 
mogłaby odblokować petycje, w których przypadku współpraca ze strony państw 
członkowskich miałaby decydujące znaczenie;

22. podkreśla, że ściślejsza współpraca z państwami członkowskimi jest niezwykle 
ważna dla prac Komisji Petycji; zachęca państwa członkowskie do odgrywania 
aktywnej roli w reagowaniu na petycje dotyczące stosowania i przestrzegania 
przepisów prawa europejskiego, a ponadto przywiązuje szczególną wagę do 
obecności przedstawicieli państw członkowskich na posiedzeniach Komisji 
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Petycji;

23. jest zdania, że Komisja Petycji powinna nawiązać ściślejsze stosunki robocze z 
odpowiednimi komisjami w regionalnych i krajowych parlamentach państw 
członkowskich oraz odbywać misje rozpoznawcze, by wspierać wzajemne 
zrozumienie petycji poruszających zagadnienia europejskie; 

24. odnotowuje fakt, że duża liczba składających petycje zwraca się do Parlamentu w 
poszukiwaniu rozwiązań w sprawach niewchodzących w zakres kompetencji UE, 
np. wykonania decyzji sądów krajowych czy bierności administracji różnych 
szczebli, i stara się zaradzić tej sytuacji, przekazując wspomniane skargi 
właściwym organom krajowym lub regionalnym;

25. podkreśla konieczność zapewnienia przejrzystości w procedurze rozpatrywania 
petycji: wewnątrz instytucji dzięki umożliwieniu posłom bezpośredniego dostępu 
do archiwum petycji za pomocą aplikacji e-Petition, a na zewnątrz dzięki 
utworzeniu interaktywnego portalu internetowego dla składających petycje; 

26. apeluje o niezwłoczne utworzenie portalu internetowego poświęconego petycjom, 
na którym udostępniony zostanie interaktywny wzór petycji, podane zostaną 
informacje o zadaniach Parlamentu i o tym, co można osiągnąć, składając petycję 
do tej instytucji, umieszczone zostaną linki do alternatywnych środków odwołania 
na szczeblu europejskim i krajowym oraz będą jak najbardziej szczegółowo 
opisane właściwości Unii Europejskiej, by nie mylono właściwości UE i 
właściwości krajowych;

27. zwraca się do właściwych służb administracyjnych Parlamentu o aktywną 
współpracę z Komisją Petycji w celu znalezienia najodpowiedniejszych 
rozwiązań, ponieważ portal o takich cechach przyczyniłby się znacznie do 
poprawy komunikacji między Parlamentem a obywatelami UE i umożliwiałby im 
przyłączenie się do danej petycji lub wycofanie poparcia dla niej (zgodnie z art. 
202 Regulaminu);

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i 
sprawozdania Komisji Petycji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz ich komisjom 
ds. petycji i rzecznikom praw obywatelskich lub podobnym właściwym organom.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Roczne sprawozdanie za rok 2010 ma na celu przegląd działalności Komisji Petycji, 
której harmonogram nie jest skonstruowany wokół programu działalności 
legislacyjnej Komisji, lecz zależy od obywateli, którzy korzystają z prawa składania 
petycji do Parlamentu Europejskiego. 

Roczne sprawozdanie ma prezentować dokładny i kompleksowy przegląd prac 
Komisji Petycji. Przedstawiono w nim dane statystyczne dotyczące liczby petycji 
otrzymanych, zamkniętych lub rozpatrywanych przez Komisję Petycji, a także liczbę 
petycji w podziale na zainteresowane kraje i poruszane kwestie. Statystyki te stanowią 
ważne narzędzie ilościowej oceny prac komisji. 

Sprawozdanie obejmuje również inne zagadnienia, takie jak stosunki z innymi 
instytucjami europejskimi, krajowymi czy regionalnymi lub zmiany instytucjonalne 
mające bezpośredni wpływ na działalność komisji. 

Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono postępy osiągnięte w zakresie wdrażania 
wcześniejszych zaleceń mających na celu podniesienie jakości pracy komisji.

Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego filarem obywatelstwa 
europejskiego 

Wejście w życie Traktatu z Lizbony potwierdziło, że prawo do składania petycji do 
Parlamentu Europejskiego to filar obywatelstwa europejskiego i prawo podstawowe 
na mocy art. 227 nowego traktatu (dawny art. 194), w którym stanowi się, że wszyscy 
obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce 
zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim mają prawo 
kierowania, indywidualnie lub wraz z innymi obywatelami lub osobami, petycji do 
Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii, które 
dotyczą ich bezpośrednio.

Petycje są zatem narzędziem umożliwiającym obywatelom przedstawienie 
Parlamentowi obaw dotyczących wpływu polityki i prawodawstwa UE na ich życie 
codzienne.

Roczne statystyki wskazują, że większość składających petycje zwraca się do 
Parlamentu o pomoc w sprawach związanych z ochroną środowiska, prawami 
podstawowymi, wymiarem sprawiedliwości lub rynkiem wewnętrznym. Inni 
obywatele zgłaszają propozycje dotyczące rozwoju polityki europejskiej, a jeszcze 
inni zwracają się do Parlamentu Europejskiego, odwołując się od decyzji podjętych 
przez organy krajowe i przedstawiając zastrzeżenia co do orzeczeń sądów krajowych. 
W większości petycji skargi dotyczą nieprawidłowości w stosowaniu prawodawstwa 
europejskiego, czy to z powodu niewłaściwej transpozycji, czy też w wyniku 
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niewdrożenia prawa wspólnotowego lub naruszania go.

Według statystyk w 2010 r. Parlament Europejski otrzymał 1655 petycji, co stanowi 
14% spadek w porównaniu z liczbą petycji otrzymanych w 2009 r., która wynosiła 
1924. Można przypuszczać, że odzwierciedla to odwrócenie obserwowanej w 
ostatnich latach tendencji do stałego wzrostu liczby otrzymywanych petycji. 

Analiza statystyczna petycji otrzymanych w 2010 r. w porównaniu z danymi za 
rok 2009

Sposób rozpatrzenia petycji Liczba 
petycji

% Liczba 
petycji

%

2009 2010
Petycje uznane za dopuszczalne 688 45,9 576 46,9
Petycje uznane za niedopuszczalne 812 54,1 653 53,1
Petycje uznane za dopuszczalne i 
zamknięte

420 Nie 
dotyczy

396 Nie 
dotyczy

Petycje przekazane Komisji w celu 
uzyskania opinii

655 Nie 
dotyczy

562 Nie 
dotyczy

Petycje przekazane innym organom w 
celu uzyskania opinii

33 Nie 
dotyczy

25 Nie 
dotyczy

Petycje przekazane innym organom w 
celu uzyskania informacji

207 Nie 
dotyczy

181 Nie 
dotyczy

Petycje niezarejestrowane 4 Nie 
dotyczy

30 Nie 
dotyczy

Należy zauważyć, że około 63,3% petycji otrzymanych w 2010 r., tj. 1049, zamknięto 
na wczesnym etapie procedury, albo uznając je za niedopuszczalne, albo zamykając 
procedurę pomimo dopuszczalności po przekazaniu składającemu petycję informacji 
na dany temat lub skierowaniu petycji do innej komisji PE, właściwej w danej 
sprawie. Po raz kolejny statystyki za rok 2009 i 2010 są bardzo zbliżone, co obrazują 
poniższe tabele.

2009
Sposób 
rozpatrzenia

Liczba 
petycji

Udział 
procentowy

Petycje uznane za 
dopuszczalne 1 062 56,3

Petycje uznane za 
niedopuszczalne 818 43,4

Petycje 
niezarejestrowane 6 0,3
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W porównaniu z 2009 r. nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o kraje, których 
dotyczyły petycje: na pierwszym miejscu w 2010 r. znalazła się Hiszpania, spychając 
Unię Europejską jako całość na drugie miejsce; kolejne miejsca zajęły Niemcy, 
Włochy, Rumunia, Grecja, Wielka Brytania i Polska.
Listę ponownie zamknął Luksemburg, który podobnie jak w poprzednim roku 
usytuował się za Słowenią i Łotwą. 

2009
Państwo Liczba 

petycji %

Unia 
Europejska 403 18,6

Niemcy 298 13,8
Hiszpania 279 12,9
Włochy 176 8,1
Rumunia 143 6,6
Polska 100 4,6
Inne 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Państwo Liczba 

petycji %

Hiszpania 288 15,7
Unia 
Europejska 285 15,6

Niemcy 273 14,9
Włochy 182 9,9
Rumunia 102 5,6
Grecja 71 3,9
Wielka 
Brytania 67 3,7

Polska 66 3,6
Inne 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union

2010
Sposób 
rozpatrzenia Liczba petycji Udział 

procentowy
Petycje uznane 
za 
dopuszczalne

972 58,7

Petycje uznane 
za 
niedopuszczaln
e

653 39,5

Petycje 
niezarejestrowa
ne

30 1,8



PE462.845v03-00 12/21 PR\866499PL.doc

PL

Jak już wspomniano, po raz kolejny główną dziedziną, której dotyczą skargi składane 
przez obywateli, jest środowisko naturalne – wzrosła zarówno liczba, jak i udział 
procentowy petycji w tej dziedzinie; kolejne dziedziny to prawa podstawowe, rynek 
wewnętrzny i wymiar sprawiedliwości. Należy podkreślić, że w porównaniu z 
poprzednimi latami znacznie zmniejszyła się liczba petycji związanych z 
odzyskiwaniem własności.

2009

Temat Liczba 
petycji

Udział 
procentow
y

Środowisko 
naturalne 228 9,7

Prawa podstawowe 164 7,0
Wymiar 
sprawiedliwości 159 6,8

Rynek wewnętrzny 142 6,0
Własność i zwrot 
mienia 133 5,6

Zatrudnienie 105 4,5

Zdrowie 104 4,4

Transport 101 4,3

Kwestie społeczne 93 4,0

Oświata i kultura 82 3,5

Inne 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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2010

Temat Liczba 
petycji

Udział 
procentow
y

Środowisko 
naturalne 245 12,2

Prawa podstawowe 152 7,6

Rynek wewnętrzny 131 6,5
Wymiar 
sprawiedliwości 125 6,2

Transport 101 5,0

Zdrowie 83 4,1

Kwestie społeczne 76 3,8

Oświata i kultura 72 3,6
Własność i zwrot 
mienia 70 3,5

Zatrudnienie 62 3,1

Inne 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

Można też zauważyć drobne zmiany w wykazie języków, w jakich najczęściej 
wpływają petycje. W 2010 r. – podobnie jak w roku 2009 – językami najczęściej 
używanymi przez autorów petycji były niemiecki i angielski; na trzecim i czwartym 
miejscu znalazły się odpowiednio język hiszpański i włoski, które zyskały na 
znaczeniu pod względem liczby i udziału procentowego składanych petycji. Z kolei 
petycje w języku maltańskim, estońskim i słoweńskim występowały najrzadziej.
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2009

Język Liczba petycji Udział 
procentowy

Niemiecki 548 28,5

Angielski 343 17,8

Hiszpański 237 12,3

Włoski 203 10,6

Polski 116 6,0

Rumuński 110 5,7

Francuski 107 5,6

Inne 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Język Liczba 
petycji

Udział 
procentowy

Niemiecki 430 26,0

Angielski 295 17,8

Hiszpański 261 15,8

Włoski 198 12,0

Francuski 100 6,0

Polski 86 5,2

Rumuński 72 4,4

Grecki 58 3,5

Inne 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Najbardziej aktywni jako autorzy petycji byli Niemcy, a następnie Hiszpanie i Włosi, 
podobnie jak w 2009 r. Kolejne miejsca zajmują obywatele Rumunii, Polski i 
Wielkiej Brytanii. Na ostatnich miejscach plasują się obywatele Estonii, Słowenii i 
Słowacji, którzy złożyli łącznie w 2010 r. jedynie dziesięć petycji.

2009
Narodowość 
głównego 
składającego 
petycję

Liczba 
petycji

Udział 
procentowy

Niemcy 496 25,8
Hiszpania 237 12,3
Włochy 219 11,4
Rumunia 150 7,8
Polska 131 6,8
Wielka 
Brytania 121 6,3

Francja 79 4,1
Grecja 78 4,1
Inne 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Narodowość 
głównego 
składającego 
petycję

Liczba 
petycji

Udział 
procentowy

Niemcy 409 24,7
Hiszpania 261 15,7
Włochy 214 12,9
Rumunia 101 6,1
Polska 94 5,6
Wielka 
Brytania

90 5,4

Francja 78 4,7
Grecja 68 4,1
Inne 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Jeśli chodzi o formę zgłoszenia petycji, umacnia się już wcześniej obserwowana 
tendencja, a mianowicie coraz więcej petycji składanych jest przez Internet, a nie 
tradycyjną pocztą (w 2010 r. pocztą elektroniczną przesłano 63,2% otrzymanych 
petycji, podczas gdy w 2009 r. – 62,6%).

2009
Forma 
zgłoszenia 
petycji

Liczba petycji %

E-mail 1 204 62,6

List 720 37,4
37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Forma 
zgłoszenia 
petycji

Liczba petycji %

E-mail 1046 63,2

List 609 36,8

36,80%

63,20%

Letter
e-mail
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Jeśli chodzi o status petycji, należy zauważyć, że zdecydowana większość 
rozpatrywanych petycji, tj. 70,8%, zostaje zamknięta w ciągu jednego roku od ich 
złożenia. Jedynie niewielka liczba petycji pozostaje otwarta dłużej niż przez okres 
czterech lat. Petycje takie dotyczą w większości postępowań sądowych toczących się 
w państwach członkowskich, postępowań w sprawie uchybienia prowadzonych przed 
Trybunałem Sprawiedliwości lub petycji składanych przez państwa członkowskie.

Status petycji
Rok Otwarte Zamknięte
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

Analizując statystyki dotyczące petycji, można zaobserwować, że większość petycji, 
które uznano za niedopuszczalne, zostały tak sklasyfikowane, ponieważ składający 
petycje nadal mylą właściwości europejskie z krajowymi, a także instytucje UE z 
Radą Europy i Trybunałem Praw Człowieka. Widać stąd, że należy zintensyfikować 
wysiłki na rzecz lepszego informowania obywateli o istocie procesu rozpatrywania 
petycji oraz o ewentualnych skutkach złożenia petycji do Parlamentu.

Jednym z możliwych rozwiązań jest ulepszenie strony internetowej poświęconej 
petycjom zarówno na portalu Unii Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. W 
ten sposób obywatele składający petycje online będą dysponowali koniecznymi 
informacjami na temat właściwości Parlamentu, procedury oceny petycji, prac 
Komisji Petycji oraz możliwości uzyskania szybszego rozwiązania sprawy przez 
kontakt z innymi sieciami na szczeblu UE lub na szczeblu krajowym (SOLVIT, EU 
Pilot, Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, krajowi rzecznicy praw obywatelskich lub krajowe komisje 
parlamentarne ds. petycji).

W obecnym sprawozdaniu pragniemy zwrócić uwagę na wielokrotnie już podnoszoną 
kwestię konieczności zapewnienia obywatelom na szczeblu UE jednego, 
kompleksowego punktu kontaktowego, doradzającego obywatelom chcącym się 
odwołać w przypadku domniemanego naruszenia ich praw. Jest to wciąż istotny cel, 
do którego należy dążyć. Inicjatywa Komisji Europejskiej, w wyniku której zebrano 
formalne i nieformalne mechanizmy odwoławcze na stronie „Prawa obywateli UE” na 
portalu www.europa.eu, może okazać się ważnym krokiem naprzód.
Należy jednak wprowadzić wyraźniejsze rozróżnienie między mechanizmami 
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formalnymi (skargi składane do KE, petycje do PE, skargi do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich) a mechanizmami nieformalnymi (SOLVIT, Sieć 
Europejskich Centrów Konsumenckich, FIN-Net itp.) i zapewnić odpowiednie 
wyjaśnienie ich funkcji. Obywatele muszą wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych 
informacji, i dlatego należy docenić wysiłki Komisji w tym zakresie, przyczyniające 
się do poprawy dostępu, informowania i pomocy w dziedzinie praw obywateli dzięki 
utworzeniu portalu „Twoja Europa”. Należy jednak zauważyć, że Parlament 
Europejski nie poczynił równie istotnych postępów w tym zakresie. Strona 
internetowa Komisji Petycji nie pojawia się już w pierwszej zakładce witryny 
internetowej Parlamentu, ale na kolejnej: „Parlament dla ciebie”. Obywatele muszą 
szukać informacji o tym, gdzie wysłać petycję, co nie jest to wskazane w kontekście 
wspierania bliskich stosunków ze społeczeństwem. Być może 14% spadek liczby 
petycji złożonych w roku 2010 w porównaniu z 2009 r. można wyjaśnić zmianami na 
witrynie internetowej Parlamentu, które zmniejszyły widoczność Komisji Petycji w 
Internecie w stosunku do lat poprzednich.

Stosunki z Komisją Europejską

Komisja Europejska jest nadal naturalnym partnerem Komisji Petycji w procedurze 
rozpatrywania petycji, gdyż to zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad 
wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów europejskich. Stosunki robocze między 
obiema instytucjami są zasadniczo dobre. Należy jednak skrócić czas, w jakim 
Komisja odpowiada na wnioski o zebranie informacji (który obecnie wynosi średnio 
cztery miesiące). Komisja Europejska powinna ponadto informować Komisję Petycji 
o przebiegu postępowań w sprawie uchybień bezpośrednio związanych z petycjami.
Komisja Petycji uważa za niezwykle ważne dla dobrej współpracy między 
instytucjami podjęcie dodatkowych działań pozwalających Komisji Europejskiej 
informowanie Komisję Petycji o przebiegu postępowań w sprawie uchybień w 
sprawach związanych z petycjami.
Należy zauważyć wystąpienia wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej: Maroša 
Šefčoviča, odpowiedzialnego za stosunki wewnątrzinstytucjonalne i administrację, 
który w dniu 29 września 2010 r. przedstawił posłom propozycję Komisji w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, oraz Viviane Reding, która w dniu 25 
października 2010 r. wypowiedziała się w sprawie obywatelstwa i praw dzieci.

Stosunki z Radą

Komisja Petycji wyraża zadowolenie z obecności przedstawicieli Rady na jej 
posiedzeniach, ale ubolewa, że ich obecność nie przełożyła się na bardziej aktywną
współpracę, która pozwoliłaby odblokować petycje, w przypadku których współpraca 
ze strony państw członkowskich może decydujący wpływ.

Stosunki z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich – wystąpienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich  

Członkowie komisji uważają, że Rzecznik Praw Obywatelskich Nikiforos 
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Diamandouros w okresie objętym sprawozdaniem wykonywał swoje uprawnienia w 
aktywny i zrównoważony sposób, zarówno jeśli chodzi o rozpatrywanie skarg i 
zajmowanie się nimi oraz prowadzenie i zamykanie postępowań, jak i w zakresie 
utrzymywania konstruktywnych stosunków z instytucjami i organami Unii oraz 
zachęcania obywateli do korzystania z ich praw wobec tych instytucji i organów. 
Należy również podkreślić doskonałe stosunki instytucjonalne między Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich a Komisją Petycji. Rzecznik Praw Obywatelskich występował 
niejednokrotnie przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego: w dniu 4 maja 
2010 r. przedstawił Komisji Petycji sprawozdanie ze swojej działalności w 2009 r. i 
wystąpił w związku z projektem zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie skargi 
676/2008/RT, a w dniu 29 września wypowiedział się na temat zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. 

Misje rozpoznawcze w 2010 r.

 Wizyta informacyjna w Huelvie (Hiszpania) w dniach 16–18 lutego 2010 r. w 
związku z petycją 631/2007, 1458/2007 i 1682/2008 w sprawie zanieczyszczenia 
ujścia rzeki Huelvy
Komisja Petycji zaleciła głównie przywrócenie komunikacji między właściwymi 
organami krajowymi a organami lokalnymi i regionalnymi, ustanowienie stałego 
dialogu z obywatelami oraz odbudowanie wzajemnego zaufania. Zaangażowane 
organy i przedsiębiorstwa powinny ułatwiać przeprowadzanie terenowych 
kontroli instalacji do gospodarowania odpadami. Członkowie komisji uważają, że 
należy jak najszybciej przeprowadzić bardziej szczegółowe badania osób, które 
pracują w miejscowym przemyśle. Należy również przeprowadzić i opublikować 
szczegółową ocenę wpływu zanieczyszczenia gleby i wody, w tym koryt rzek i 
dorzeczy, która mogłaby zostać wykorzystana jako narzędzie w gospodarowaniu 
odpadami. 
Niezależnie od innych przedsięwziętych środków cały obszar należy oczyścić z 
zanieczyszczeń w celu utrzymania regionu w stanie zgodnym ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami europejskiego prawodawstwa. Należy również 
ustanowić konkretny cel w postaci reinwestycji na danym obszarze, mającej za 
zadanie utworzenie stabilnych miejsc pracy oraz przekwalifikowanie zawodowe 
osób obecnie lub w przeszłości zatrudnionych na tym obszarze.

 Wizyta informacyjna we włoskim regionie Kampania w dniach 28–30 kwietnia 
2010 r. w sprawie petycji 683/2005 oraz 15 innych petycji związanych z 
gospodarowaniem odpadami 
Zalecenia Komisji Petycji obejmowały: „opracowanie zintegrowanego planu 
gospodarki odpadami: Wytyczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 
na lata 2010–2013 powinny znaleźć odzwierciedlenie w planie działania 
zawierającym konkretne i szczegółowe cele zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe. Plan gospodarki odpadami powinien obejmować rekultywację 
zanieczyszczonych obszarów, a także zapewnienie szkoleń, informacji i pomocy 
dla władz lokalnych oraz innych podmiotów. Plan powinien być zgodny i 
komplementarny z krajową strategią w sprawie odpadów. Należy zapewnić 
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uczestnictwo obywateli i uwzględnianie ich opinii, gdyż niezbędne jest 
przywrócenie zaufania. Odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie spójnego 
cyklu zagospodarowania odpadów spoczywa na włoskich władzach. Jednakże 
Komisja Petycji wzywa Komisję do dokładnego monitorowania i wspierania 
Włoch w osiągnięciu zgodności z prawodawstwem europejskim”. 

 Wizyta informacyjna w Mellau i Damüls, w kraju związkowym Vorarlberg 
(Austria), w dniach 29 września – 1 października 2010 r. w sprawie petycji 
0672/2007 związanej z budową czterech nowych wyciągów narciarskich w 
związku z połączeniem ośrodków narciarskich
Zalecenia Komisji Petycji w tej sprawie obejmowały: „zwrócenie się do Komisji 
Europejskiej o opinię na temat transpozycji dyrektywy OOŚ do austriackiego 
ustawodawstwa, na temat tego, czy przedsięwzięcie podzielono na mniejsze, by 
uniknąć konieczności przeprowadzenia OOŚ, oraz tego, w jakim zakresie 
dopuszczalne jest dzielenie przedsięwzięć z punktu widzenia czasu, miejsca i 
prawa; wyjaśnienie, co przewiduje prawo i orzecznictwo UE w kwestii działań 
kompensacyjnych oraz w jaki sposób dokonano transpozycji tych aspektów do 
prawa austriackiego”.

Najważniejsze tematy w 2010 r.

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. prawnie 
wiążąca stała się Karta praw podstawowych, a w świetle otrzymanych petycji można 
stwierdzić, że prawa te stanowią drugi co do ważności temat poruszany przez 
składających petycje. Należy jednak zauważyć, że włączenie karty do prawa 
pierwotnego UE opiera się na zasadzie pomocniczości, co oznacza, że to państwa 
członkowskie gwarantują przestrzeganie zasad Karty praw podstawowych. Karta 
nakłada nowe obowiązki na instytucje podejmujące i wykonujące decyzje, a także na 
państwa członkowskie, gdy wdrażają one prawo UE na szczeblu krajowym, w 
związku z czym postanowienia karty mogą być teraz bezpośrednio stosowane przez 
sądy europejskie i krajowe.
Komisja Petycji jest bardzo zainteresowana dokładniejszym określeniem 
zastosowania karty i zdecydowała się w 2011 r. wysłuchać ekspertów w tej sprawie.

W 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, a Komisja 
Petycji wydała opinię w sprawie sprawozdania, które Komisja ds. Konstytucyjnych i 
Sprawowania Rządów w Europie opracowała w sprawie tego wniosku. Komisja 
Petycji uważa, że europejska inicjatywa obywatelska stanie się nowym narzędziem do 
wprowadzania określonych spraw do porządku obrad debat publicznych – nowym 
narzędziem na rzecz demokracji uczestniczącej na szczeblu europejskim. Inicjatywa 
ma w szczególności dawać obywatelom możliwość wypowiadania się w formie 
przedstawiania interesujących ich zagadnień instytucjom europejskim. Kolejnym 
celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest wspieranie debat transgranicznych. 
Komisja Petycji uważa, że Parlament Europejski może pomóc w osiągnięciu tych 
celów przez wykorzystanie dostępnych narzędzi do wspierania inicjatyw 
obywatelskich, a w szczególności przez organizowanie debat publicznych. Komisja 
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Petycji chce wspierać ten proces i wykorzystać w tym celu swoje znaczne 
doświadczenie w kontaktach z obywatelami.

Wniosek

Komisja Europejska ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywatelstwa, by 
pobudzić do debaty nad obywatelstwem europejskim oraz informować obywateli UE 
o przysługujących im prawach. Komisja Petycji chce przyłączyć się do tej inicjatywy 
i zapewnić obywatelom bezpośredni kontakt z instytucjami w celu zagwarantowania, 
że ich konkretne obawy zostaną wysłuchane.


