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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2011
(2011/2317(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie obrad Komisji Petycji,

– uwzględniając art. 10 i 11 Traktatu UE,

– uwzględniając art. 24, 227, 258 i 260 TFUE,

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że prawo obywateli do składania petycji do Parlamentu Europejskiego 
zostało zapisane w postanowieniach Traktatu od wejścia w życie Traktatu z 
Maastricht1dnia 1 listopada 1993 r.;

B. mając na uwadze, że – w oparciu o protokół 30 do Traktatu – karta praw podstawowych 
od wejścia w życie Traktatu z Lizbony stała się prawnie obowiązującą2dnia 1 grudnia 
2009 r.; mając na uwadze, że w Traktacie z Lizbony ustanowiono również podstawę
prawą dla UE do przystąpienia do europejskiej konwencji praw człowieka i europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej;

C. mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej3wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2012 r., i mając na uwadze, że Parlament 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie przesłuchań publicznych dotyczących tych 
inicjatyw, które skutecznie zebrały ponad milion podpisów w co najmniej siedmiu 
państwach członkowskich;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji ma obowiązek nieustannie rewidować i, jeśli to 
możliwe, zwiększać swoją rolę, zwłaszcza w odniesieniu do opracowywania 
demokratycznych zasad, i mając na uwadze, że w swojej bieżącej działalności Komisja 
współpracuje blisko z Komisją Europejską działającą jako „strażniczka Traktatów”, co 
określa rolę Komisji i nie pozwala jej podejmować interwencji w sprawach nieobjętych 
zakresem prawodawstwa UE;

E. mając na uwadze, że obywatele UE i jej mieszkańcy mają uzasadnione oczekiwania 
dotyczące tego, że kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, swobody 
przemieszczania się, godności i praw podstawowych skierowane do Komisji Petycji mogą 
zostać rozwiązane na podstawie ram prawnych Unii Europejskiej;

F. mając na uwadze, że liczba pism kierowanych przez obywateli do Parlamentu 

                                               
1Dz.U. C 191 z 29.7.1992.
2Dz.U. C 306 z 17.12.2007.
3Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz.U. L 65/1 z 11.3.2011.
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Europejskiego ciągle rośnie, i mając na uwadze, że Komisja Petycji powinna pozostać 
głównym punktem do kontaktu w Parlamencie Europejskim w kwestii zarzutów 
dotyczących naruszenia praw indywidualnych i zbiorowych;

G. mając na uwadze, że podmioty i wspólnoty lokalne, jak również dobrowolne 
stowarzyszenia i firmy najlepiej oceniają efektywność prawodawstwa UE, jako że dotyczy 
ono ich samych, i najlepiej zasygnalizują możliwe luki prawne, które powinny zostać 
przeanalizowane, tak aby zapewnić lepsze i porównywalne wdrożenie prawa UE we 
wszystkich państwach członkowskich;

H. mając na uwadze, że w kontekście analizy statystycznej zawartej w przedmiotowym 
sprawozdaniu obywatele Niemiec wciąż nadsyłają najwyższą liczbę petycji, mimo że ta 
liczba proporcjonalnie się zmniejsza, na drugim miejscu znajdują się Hiszpanie, a dalej 
Włosi, i mając na uwadze, że petycje dotyczące samej UE przewyższają te dotyczące 
pojedynczych państw członkowskich;

I. mając na uwadze, że petycje, w których zarzuca się naruszenie praw podstawowych 
zajmują pierwsze miejsce w tabeli pod względem liczby petycji, na kolejnych pozycjach 
znajdują się petycje dotyczące takich tematów jak: środowisko i rynek wewnętrzny, i 
mając na uwadze, że należy odnotować, że liczba petycji dotyczących spraw 
gospodarczych i monetarnych nagle wzrosła, co koreluje z podobnym wzrostem liczby 
petycji, w których wyrażona jest silna ogólna obawa obywateli dotycząca obecnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego;

J. mając na uwadze, że główne obawy dotyczą ogólnie tematu środowiska odnoszą się do 
nieodpowiedniego i często błędnego stosowania przez państwa członkowskie i ich 
krajowe podmioty podrzędne dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ)1i dyrektywy ramowej w sprawie odpadów2;

K. mając na uwadze, że dyrektywa OOŚ jest obecnie poddawana przeglądowi i że w 
sprawozdaniu Komisji Petycji w sprawie kwestii odpadów3ujawniono poważne 
niedostatki w kilku państwach członkowskich;

L. mając na uwadze, że prawo obywateli i mieszkańców UE do legalnego zakupu 
nieruchomości wciąż jest kwestią o wielkim znaczeniu dla wielu tysięcy osób, na co 
wskazują otrzymywane wciąż petycje na ten temat, zwłaszcza te dotyczące dostrzeżonych 
naruszeń tego prawa w Hiszpanii, w odniesieniu do czego Parlament Europejski już 
wcześniej przyjął jasną postawę4; i mając na uwadze, że bez rozwiązania tego problemu 
przez właściwe władze, nie można mieć pewności, że rynek mieszkaniowy lub system 
bankowy zostaną przywrócone do porządku;

M. mając na uwadze, że w 2011 r. 70 nierozstrzygniętych petycji dotyczyło hiszpańskiej 
                                               
1Dyrektywa Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (ujednolicenie) Dz.U. L 26/1 z 28.1.2012.
2Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów, Dz.U. L 312 z 22.11.2008.
32011/2038 (INI) sporządzone przez Carlosa José Iturgaiz Angulo w sprawie kwestii zgłaszanych przez 
składających petycję w związku ze stosowaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy o 
gospodarowaniu odpadami oraz dyrektyw powiązanych.
4Zob. sprawozdanie Margrete Auken w imieniu Komisji Petycji przyjęte w marcu 2009 r. w Strasburgu.
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ustawy o strefie przybrzeżnej, i mając na uwadze, że petycje dotyczące ustawy o strefie 
przybrzeżnej odnoszą się do konkretnych regionów Hiszpanii, a mianowicie takich jak:
Walencja – 23 petycji, Andaluzja – 11, Katalonia – 10, Baleary i Wyspy Kanaryjskie – 9 
petycji każde, Asturia i Kantabria – 3 petycje każde, Galicia i Kraj Basków – 2 petycje 
każde i Murcja –1, z czego 51 pochodziło od obywateli lub grup obywateli Hiszpanii, 
podczas gdy 19 pochodziło od osób innej narodowości, a mianowicie: 3 od obywateli 
innych narodowości, 11 od Niemców, 3 od Francuzów, 2 od Brytyjczyków;

N. mając na uwadze, że w 2011 r. Komisja Petycji odbyła posiedzenia, na których 47 z tych 
petycji zostało rozpatrzonych i na których uczestniczyło osobiście 7 osób składających 
petycję;

Q. mając na uwadze, że w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE – 2010 r. potwierdzono 
niedostatki i problemu, z którymi borykają się ludzie w konsekwencji złego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, co znajduje odzwierciedlenie w petycjach1, 
zwłaszcza w odniesieniu do swobodnego przepływu obywateli UE i członków ich rodzin, 
dostępu do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, wzajemnego uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych, przeszkód, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne, 
prawa rodzinnego oraz masowego wydalania na podstawie pochodzenia etnicznego lub 
rasowego, tak jak wydalanie Romów, obejmującego również kwestie dotyczące 
podwójnego opodatkowania;

P. mając na uwadze, że w odniesieniu do zakresu działań Komisji służba prawna Parlamentu 
Europejskiego2potwierdza, że jej „(…) obszar działania można uznać za nawet szerszy 
aniżeli zwykła suma kompetencji wykonywanych przez Unię”.

Q. mając na uwadze, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 
września 2011 r. w sprawie T-308/07 utrzymało w mocy skargę (nr 0095/2007) 
składającego petycję przeciwko decyzji Komisji dotyczącej stwierdzenia 
niedopuszczalności jego petycji i tym samym wyznaczono jasne kryteria postępowania z 
petycjami uznanymi za niedopuszczalne;

1. potwierdza kluczową rolę Komisji Petycji we wskazywaniu obywatelom środków 
pozasądowych, w zapewnianiu sprawdzenia rzeczywistego postrzegania Unii Europejskiej 
przez Europejczyków, i przedstawieniu opinii obywateli dotyczącej tego, czy 
prawodawstwo europejskie rzeczywiście spełnia oczekiwaną rolę i odpowiada 
oczekiwaniom ludzi wobec Unii;

2. dlatego też uważa, że ta rola i obowiązek powinien skłonić Parlament do rozważenia 
sposobów rewitalizacji tej fundamentalnej części pracy parlamentarnej zarówno w 
zakresie jej widoczności i w zakresie poprawy zdolności do podnoszenia kwestii ważnych 
dla obywateli UE na posiedzeniu plenarnym, jak również poprzez wzmocnienie jego 
kompetencji do powoływania świadków i prowadzenia dochodzenia w sprawach 
wniesionych przez obywateli w sposób bardziej niezależny;

                                               
1COM (2010)0603 (wersja ostateczna), sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: usuwanie 
przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE.
2SJ-0152/12.
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3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Parlamentu dotyczącą opracowania bardziej 
praktycznego i przejrzystego portalu petycji na swojej stronie internetowej, który ułatwi 
obywatelom dostęp do procesu składania petycji, zapewni im informacje i pozwoli im 
składać petycje w bardziej przyjazny dla użytkownika sposób, sądzi, że ten portal 
powinien zawierać także praktyczne linki do innych form dochodzenia roszczeń, które są 
dostępne na szczeblu UE i na szczeblu krajowym lub regionalnym;

4. potwierdza swoją determinację w dalszym propagowaniu ochrony praw podstawowych 
obywateli, posługując się swoim wpływem politycznym w odniesieniu do takich 
dopuszczalnych spraw, które mogą być skierowane do Komisji, we współpracy z 
właściwymi władzami w państwach członkowskich Unii;

5. uważa, że ważne jest zacieśnienie współpracy z parlamentami i rządami państw 
członkowskich oraz upewnienie się, że taka współpraca jest obustronna i, jeśli to 
konieczne, zachęcenie władz państw członkowskich do transponowania i stosowania 
prawodawstwa UE z zachowaniem pełnej przejrzystości;

6. z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną współpracę między Komisją Petycji i służbami 
Komisji Europejskiej, ale zachęca Komisję do zapewnienia przestrzegania spójności w 
procedurach dotyczących petycji i nie mylenia ich z procedurą rozpatrywania własnych 
skarg przez Komisję;

7. wzywa Komisję do dostarczenia Komisji Petycji szczegółowych informacji i analizy 
statystycznej badanych skarg obywateli UE, łącznie z uzyskanymi wynikami i miejscem 
pochodzenia skarżącego;

8. uważa, że, w odniesieniu do funkcjonowania postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 i 260 TFUE, Komisja powinna 
zapewnić, że petycje do Parlamentu i skargi do Komisji są traktowane na równi;

9. jest zdania, że najważniejsze jest właściwe wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów we wszystkich państwach członkowskich aż na szczeblu gminnym, zachęca 
zwłaszcza państwa członkowie mające problemy z miejscami gospodarowania odpadami 
do zdecydowanego i szybkiego działania;

10. całkowicie popiera cel leżący u podstaw ustawy o strefie przybrzeżnej, a mianowicie to, 
że środowisko hiszpańskiego wybrzeża powinno być chronione przed nadmierną 
eksploatacją, tak aby zachować je dla dzikiej przyrody i przyszłych pokoleń;

11. niemniej jednak z obawą odnotowuje, że sprawa hiszpańskiej ustawy o strefie 
przybrzeżnej wciąż stanowi główny problem obywateli UE, a zwłaszcza obywateli 
Hiszpanii, oraz że nie zaproponowano do tej pory satysfakcjonującego rozwiązania, aby 
zapewnić, że właściciele mienia objętego zakresem jurysdykcji ustawy o strefie 
przybrzeżnej mogą bezpiecznie posługiwać się odpowiednimi tytułami do domów, które 
kupili na mocy prawidłowo przeprowadzonego procesu prawnego;

12. wciąż wspiera wysiłki składających petycję usiłujących wywrzeć presje na rząd Hiszpanii 
i lokalne władze, tak aby rozwiązać problem dotyczący ustawy o strefie przybrzeżnej i jej 
stosowania; w tym kontekście wspiera decyzję Komisji Petycji, aby ustanowić grupę 
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roboczą na szczeblu politycznym, która zajmie się tą sprawą;

13. ponownie wyraża swoją opinię, że w obecnych warunkach gospodarczych w interesie 
wszystkich leży zapewnienie rozstrzygnięcia wszystkich niepewności prawnych 
dotyczących mienia potencjalnie mogącego podlegać wpływom ustawy o strefie 
przybrzeżnej;

14. nakłania parlament Hiszpanii do przeglądu ustawy o strefie przybrzeżnej w sposób, który 
zagwarantuje tytuły dla tych osób, które właściwie i w dobrej wierze nabyły mienie objęte 
zakresem jurysdykcji ustawy o strefie przybrzeżnej, a zwłaszcza wzywa do reformy 
ustawy o strefie przybrzeżnej zapewniającej właściwy proces, prawo do odwołania, 
odpowiednie odszkodowanie i prawo do informacji i chroniącej przed działaniami o 
charakterze retroaktywnym i dyskryminacyjnym;

15. zachęca Komisję do zapewnienia, że dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko jest wzmocniona, dzięki zastosowaniu jaśniejszych parametrów w zakresie 
niezależności opracowań ekspertów, wspólnych progów UE, maksymalnych ram 
czasowych dla procesu, włączając w niego efektywną konsultacją społeczną, wymogu 
uzasadniania decyzji, obowiązkowej oceny uzasadnionych alternatywnych możliwości i 
mechanizmu kontroli jakości;

16. podkreśla potrzebę wypełnienia luk w prawodawstwie, które uniemożliwiają obywatelom 
korzystanie z pełni praw na rynku wewnętrznym;

17. powtarza swoje zobowiązanie do tego, że Parlament odpowie na wszystkie pisma 
obywateli, pod warunkiem, że nie są pisane obraźliwym językiem lub nie są pozbawione 
związku;

18. 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 petycji i 
krajowym rzecznikom praw obywatelskich lub podobnym właściwym organom.
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UZASADNIENIE

Działania Komisji Petycji w 2011 r. koncentrowały się zasadniczo na ochronie środowiska 
oraz prawach podstawowych/wymiarze sprawiedliwości. Podobnie było w latach ubiegłych, 
toteż działania podejmowane w tym roku jedynie potwierdzają obecne tendencje. Znaczenie 
tych kwestii w 2011 r. odzwierciedla fakt, iż były one obecne we wszystkich działaniach 
Komisji Petycji (wewnętrzne dyskusje nad petycjami, tematyka nowych petycji, 
sprawozdania, przesłuchania i wizyty informacyjne).

Ogółem wzrasta liczba składanych pism, ale jednocześnie systematycznie maleje liczba 
petycji uznanych za dopuszczalne. Wynika to z wprowadzenia w czerwcu 2011 r. procedury 
filtracji, dzięki której pisma niebędące petycjami rozpatrywane są przez inne służby 
(zob. niżej).

Tabela 1

Jeśli chodzi o najczęstszą narodowość osób składających petycję oraz państwo, którego 
najczęściej petycje dotyczą, dane są zbieżne. Odnotowano nieznaczny spadek liczby petycji 
od obywateli niemieckich i nieco większy spadek liczby petycji dotyczących Niemiec.
Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku Polski, gdzie coraz więcej osób składa 
petycje oraz odnotowuje się wzrost zarzutów dotyczących łamania prawa. Podobna, choć nie 
tak wyraźna tendencja występuje w Bułgarii.
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Tabela 2

Tabela 3

Przypuszczalnie wzrost liczby petycji w odniesieniu do całej UE może być związany 
z gwałtownym wzrostem liczby petycji w kategorii „sprawy gospodarcze i finansowe”, które 
dotyczą obecnego kryzysu zadłużeniowego. Założenie to potwierdzają dane dotyczące 
„tematyki” petycji.

Zmniejszyła się liczba petycji w wąskiej kategorii „prawa podstawowe”. Nawet jeśli dodamy 
takie kategorie, jak „sprawy osobiste”, „własność”, „społeczeństwo informacyjne i media” 
oraz „wymiar sprawiedliwości” do bardziej kompleksowej definicji kategorii „prawa 
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podstawowe” – które wydają się zasadne (zob. niżej) – ogromna większość petycji wchodzi w 
zakres tej kategorii, a wiele petycji może zostać jednocześnie przypisanych do wielu różnych 
kategorii. Coraz większa liczba petycji dotyczy środowiska, a odsetek petycji związanych z 
rynkiem wewnętrznym utrzymuje się na względnie stałym poziomie.

Tabela 4

Środowisko

Porządek obrad niemal każdego posiedzenia Komisji Petycji zdominowany był przez petycje 
dotyczące środowiska. Koncentrowały się one przede wszystkim na dyrektywie 2003/35/WE 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz na konsultacjach społecznych 
prowadzonych w związku z wszelkiego rodzaju projektami realizowanymi w obszarach 
wrażliwych pod względem ekologicznym. Wiele petycji dotyczyło odpadów, tj. drugiej pod 
względem ważności podkategorii, która obejmuje nie tylko projekty składowisk odpadów, ale 
także pozwolenia na budowę farm wiatrowych i wdrażanie przedsięwzięć przemysłowych, 
np. wydobycie złota w Rumunii i Bułgarii. Oprócz problemów w dziedzinie środowiska 
w Bułgarii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i na Litwie uwagę zwracano przede 
wszystkim na problemy związane z ogólnym gospodarowaniem odpadami i przestrzeganiem 
przepisów dyrektywy ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów we Włoszech i Grecji.

Obserwuje się stały wzrost liczby nowych petycji związanych ze środowiskiem: w 2009 r. 
było ich 10%, a w 2011 r. już 16%.
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Tabela 5

Odzwierciedleniem znaczenia problemów związanych z odpadami w pracy Komisji Petycji 
oraz jej nieustającego zaangażowania w rozstrzyganie licznych petycji dotyczących takich 
problemów było powołanie Carlosa José Iturgaiza Angula na sprawozdawcę w celu 
sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy zatytułowanego „Sprawozdanie w sprawie 
kwestii zgłaszanych przez składających petycje w związku ze stosowaniem w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami oraz 
dyrektyw powiązanych”. Departament Tematyczny zlecił wykonanie ekspertyzy 
zatytułowanej „Gospodarowanie odpadami w Europie: główne problemy i najlepsze 
praktyki”1, w której wskazał problemy związane z procedurą wydawania zezwoleń na nowe 
obiekty gospodarowania odpadami oraz zwrócił uwagę na niewłaściwą eksploatację już 
istniejących składowisk i nieprawidłowości w systemach gospodarowania odpadami.
W ekspertyzie Komisja Petycji podkreśliła, iż ważne jest, by państwa członkowskie na 
wszystkich szczeblach administracji, korzystając z wytycznych i pomocy Komisji 
Europejskiej, powinny zwiększyć starania na rzecz zachowania zgodności z dorobkiem 
prawnym UE w dziedzinie gospodarowania odpadami. Ekspertyza została przyjęta przez 
Komisję Petycji we wrześniu 2011 r., a na posiedzeniu plenarnym w lutym 2012 r. po 
godzinnej debacie.

W listopadzie 2011 r. Komisja Petycji zaprosiła na swoje posiedzenie komisarza Janeza 
Potočnika. Potwierdził on, że właśnie środowiska dotyczy najwyższa liczba petycji i zgłoszeń 
związanych z łamaniem przepisów, która stanowi prawie 20% całkowitej liczby wszystkich 
przypadków naruszenia prawa (dane z końca 2009 r.). Z uwagi na podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wdrażanie prawodawstwa sprzyjającego zdrowiu i dobrobytowi 
obywateli Komisja Petycji jest naturalnym sojusznikiem Komisji Europejskiej, toteż komisarz 
wyraził nadzieję na rozwój trwałej i owocnej współpracy w tym obszarze. Uprzedził on 
jednak o złożoności rozważań dotyczących stanu prawnego i faktycznego oraz o trudnościach 
                                               
1PE 453.194
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związanych ze znalezieniem zadowalających rozwiązań, które zwiększą zaufanie wśród 
obywateli. Komisarz Janez Potočnik zaproponował przyjęcie strategii opartej na działaniach 
informacyjnych i przejrzystości.

Częstym tematem petycji jest stosowanie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ). W swojej obecnej formie dyrektywa ta ma zasadniczo charakter 
proceduralny, bowiem określa ramy prawne konsultacji społecznych przeprowadzanych przez 
państwa członkowskie. Komisja Petycji podkreśla, że władze lokalne i regionalne mają 
obowiązek zapewnić niezależną i obiektywną ocenę oddziaływania na środowisko oraz nie 
dopuścić do wystąpienia konfliktu interesów między ekspertami i promotorami projektów.
Obywatele często z wyprzedzeniem przedstawiają daną kwestię Komisji Petycji z uwagi na 
brak zaufania do procedur lub niepodejmowanie przez władze działań w dobrej wierze.

Obecnie dyrektywa ta znajduje się w fazie przeglądu. W wyniku przeprowadzonych 
konsultacji społecznych Komisja Europejska uzyskała 1365 odpowiedzi, z których prawie 
50% pochodzi z Niemiec. Na tej podstawie stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną opcją 
polityczną jest wprowadzenie poprawek technicznych w wersji przekształconej dyrektywy lub 
przyjęcie skodyfikowanej dyrektywy z uwzględnieniem zmian. Komisja Europejska zamierza 
przedstawić wniosek w 2012 r., przewidując jego przyjęcie w 2014 r. i wejście w życie 
w 2016 r.

Komisja Petycji podejmuje czasami decyzję o zorganizowaniu misji informacyjnych, zgodnie 
z art. 202 ust. 5 Regulaminu, podczas których niewielka grupa posłów przeprowadza analizę 
wyjątkowo złożonych kwestii w miejscu, o którym jest mowa w petycji, ażeby jeszcze 
bardziej zagłębić się w tematykę petycji już omówionych w Komisji. W 2011 r. 
przeprowadzono dwie misje dotyczące kwestii środowiskowych, jedną w Bułgarii, a drugą 
w Rumunii.

Celem misji w Bułgarii, która odbywała się pod koniec czerwca 2011 r., była analiza 
zgodności z kryteriami ekologicznymi składowisk w Suhodole oraz infrastruktury 
turystycznej w dwóch miejscowościach górskich w paśmie Riły i Rodopów. Sprawozdawca 
zwrócił się do Komisji Europejskiej o uważne monitorowanie rozwoju sytuacji w Bułgarii 
i dostarczenie władzom dokładnych wytycznych. Natomiast władze zostały wezwane do 
zapewnienia pełnej przejrzystości procedur administracyjnych i związanej z nimi 
odpowiedzialności oraz do bardziej aktywnego angażowania obywateli na wszystkich 
szczeblach, w tym organizacji pozarządowych i innych przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego.

Listopadowa misja posłów w Rumunii ogniskowała się wokół dwóch głównych zagadnień:
rozważenia argumentów za i przeciw realizacji dużego przedsięwzięcia górniczego w Roșia 
Montană oraz ocena potencjalnych skutków budowy kilku farm wiatrowych, które mogłyby 
zakłócać spójność sieci Natura 2000.

Prawa podstawowe

Od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony problemy związane z prawami 
podstawowymi i obywatelstwem stają się coraz bardziej widoczne, a zainteresowanie 
nimi prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. Komisja Petycji wielokrotnie analizowała 
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widoczne w społeczeństwie skutki włączenia karty praw podstawowych do Traktatu.
Prawdopodobnie niechybne przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw 
człowieka jeszcze bardziej pogłębi zamieszanie. Choć coraz bardziej oczywisty staje się 
fakt, że pod względem prawnym nie nastąpi praktycznie żadna zmiana, Komisja Petycji 
musi przemyśleć swoją polityczną rolę w odniesieniu do obrony zasadnych oczekiwań 
obywateli.

Całkowity udział petycji dotyczących praw podstawowych w ujęciu ogólnym wynosił 
około 35% w latach 2009 i 2010, a w 2011 r. zmniejszył się do 28%. Przyczyną takiego 
spadku jest wprowadzenie procedury filtracji petycji w celu odrzucania pism 
niebędących petycjami (zob. niżej), co przyczyniło się do zmniejszenia liczby petycji 
zwłaszcza w kategoriach „sprawy osobiste” i „wymiar sprawiedliwości”. Gwałtowny 
wzrost liczby petycji w kategorii „społeczeństwo informacyjne i media”, która obejmuje 
wolność prasy, można wytłumaczyć problemami zgłaszanymi w Rumunii i na Węgrzech 
w 2011 r.

Tabela 6

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding, uczestniczyła w posiedzeniu 
Komisji Petycji po raz pierwszy w październiku 2010 r., a następnie w lutym 2011 r. Komisja 
Europejska przyjmuje konserwatywny pogląd, nawiązując do art. 51 Karty, który ogranicza 
jej zastosowanie do „instytucji i organów Unii (…) oraz do państw członkowskich wyłącznie 
w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii”. Komisja Petycji wraz z Dyrekcją Generalną ds. 
Sprawiedliwości Komisji Europejskiej zorganizowały w dniu 6 października 2011 r. 
przesłuchanie, na którym ponownie była obecna komisarz Viviane Reding. Komisarz 
skwapliwie przyznała, że istnieje luka komunikacyjna między oczekiwaniami obywateli, 
które podsycane są deklaracjami przedstawicieli instytucji UE, a rzeczywistymi skutkami 
Karty.

Powołany został zespół wybitnych naukowców i ekspertów prawnych, który analizował, czy 
sposób, w jaki stosowana jest Karta, pozwala osiągnąć jej zasadniczy cel, którym jest 
„wzmocnienie ochrony praw podstawowych”. Zdaniem większości respondentów cel ten nie 
jest osiągany. Jean-Paul Jacqué z Kolegium Europejskiego zauważył, że Karta przyczyniła się 
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raczej do zwiększenia złożoności sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie prawa podstawowe 
w UE, aniżeli do jej uproszczenia. Z kolei Elspeth Gould z CEPS posłużył się przykładem 
FRONTEX-u, aby zilustrować istniejące sprzeczności, a prof. Giuseppe Tesauro z włoskiego 
Trybunału Konstytucyjnego mówił o rozczarowaniu, którego doznała część obywateli i które 
potencjalnie może skutkować powszechnym niezadowoleniem z projektu europejskiego.
Prof. Van Erp z Uniwersytetu w Maastricht stwierdził, że prawa własności są w istocie 
regulowane postanowieniami Karty w jej art. 17.

Od kilku lat w centrum zainteresowania Komisji Petycji znajduje się niezmiennie sytuacja 
własnościowa w Hiszpanii powstała wskutek wprowadzenia w 1988 r. ustawy o strefie 
przybrzeżnej, która stanowi już osobną podkategorię:

 70 petycji, w które zaangażowane są wszystkie nadmorskie wspólnoty autonomiczne (15 z 22 
prowincji nadmorskich):

Petycje wspólnot autonomicznych
23 Wspólnota Walencka: Walencja – 10 (z czego 

Urb La Casbah – 8), Alicante – 9, Castelló – 4.
3 Asturia

11 Andaluzja (w większości Almería) 3 Kantabria

10 Katalonia (wszystkie dotyczą dwóch przystani 
w Gironie: Empuriabrava i Santa Margarita)

2 Kraj Basków (obydwie dotyczą 
zabytkowych młynów na terenie 
nieruchomości)

9 Baleary 2 Galicia

9 Wyspy Kanaryjskie (zwłaszcza Teneryfa i 
miasto Candelaria)

1 Murcja

2 Skargi o tematyce ogólnej na ustawę o 
strefie przybrzeżnej

 Co najmniej 25 petycji dotyczy własności, która znajdowała się w posiadaniu osoby składającej 
petycję jeszcze przed 1988 r. Wiele innych petycji dotyczy nieruchomości wzniesionych przed 
1988 r., ale ostatecznie zakupionych po 1988 r.

 Na petycjach znajduje się około 27 000 podpisów: na kilku zaledwie petycjach (3) znajduje się 
26 000 podpisów, większość petycji (43) została złożona przez jedną osobę reprezentującą samą 
siebie lub swoje gospodarstwo domowe, a na wielu z nich (20) znajduje się kilka podpisów często 
złożonych przez przedstawicieli stowarzyszenia lub platformy społecznej. Zaledwie kilka petycji 
(4) złożonych w imieniu przedsiębiorstw dotyczy działalności związanej z solą lub akwakulturą.

 51 petycji zostało złożonych przez obywateli hiszpańskich, a 19 petycji przez obywateli innych
krajów (18 UE, 1 USA).

Przesłuchanie dotyczące kwestii przedstawionych przez składających petycje odbyło się 
w maju. W następstwie przesłuchania koordynatorzy postanowili powołać grupę roboczą 
w celu zaplanowania kolejnych działań.

Komisja wniosła sprawę C-306/08 przeciwko Hiszpanii z powodu braku zgodności 
niektórych przepisów regionalnego walenckiego ustawodawstwa dotyczącego 
zagospodarowania terenu z przepisami UE w zakresie zamówień publicznych. Trybunał 
orzekł, iż nie doszło do naruszenia przepisów prawa wspólnotowego. Postępowanie przed 
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Trybunałem zainicjowane przez Komisję i wyrok były ukierunkowane wyłącznie na te 
aspekty walenckich przepisów dotyczących zagospodarowania terenu, które są powiązane 
z zamówieniami publicznymi. Ani w postępowaniu przed Trybunałem, ani w wyroku nie 
odnoszono się do innych aspektów tych przepisów, np. kwestii wywłaszczenia, oddziaływania 
na środowisko, zagospodarowania terenów miejskich czy ogólnej adekwatności regionalnej 
polityki w zakresie zagospodarowania terenu. Jednak 31 petycji nadal nie zostało 
rozpatrzonych, bowiem uzależnione są one od rozstrzygnięcia problemów wskazanych 
w sprawozdaniu Margrete Auken1.

W listopadzie Komisja Petycji przeprowadziła misję informacyjną w Berlinie, aby podjąć 
kolejne działania dotyczące Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt), którego działania 
były przedmiotem ogromnej liczby petycji rozpatrywanych przez Komisję już od kilku lat. 
Problematyczna okazała się rola władz niemieckich w ochronie najlepszych interesów dzieci 
i praw rodziców. Celem misji było spotkanie w Bundestagu z tamtejszą Komisją Petycji 
i Komisją ds. Rodziny i Nieletnich. Delegacja omawiała również tę kwestię 
z przedstawicielami Ministerstwa ds. Rodzinnych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Posłowie 
mieli okazję, aby lepiej zrozumieć obowiązujące w Niemczech przepisy w zakresie 
nadzorowania opieki nad dzieckiem. Nawet jeśli liczba petycji, w których poruszane są 
rzekome problemy związane z przypadkami transgranicznymi, jest dość znaczna, to i tak jest 
ona znikoma w porównaniu z ogromną liczbą spraw rozpatrywanych ogółem przez władze.
Bezpieczeństwo prawne gwarantowane jest istnieniem środków odwoławczych.

Komisja Petycji, jako współsprawozdawca wraz z Komisją Spraw Konstytucyjnych zgodnie 
z art. 50 Regulaminu, przygotowała pod koniec 2010 r. opinię na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Komisja Petycji wyraziła 
zadowolenie z przyjęcia jej propozycji dotyczących zapewnienia przesłuchania publicznego 
w przypadku pomyślnie przyjętych inicjatyw oraz uproszczenia przepisów w zakresie 
dopuszczalności. Komisja ubolewa jednak, że jej propozycja dotycząca zniesienia 
ograniczenia wiekowego sygnatariuszy została odrzucona. Nadal nie wiadomo, czy nastąpi 
zmiana Regulaminu w odniesieniu do komisji przedmiotowo właściwej w kwestii organizacji 
przesłuchania w Parlamencie w przypadku pomyślnie przyjętych inicjatyw.

Komisja Petycji musi dokładnie przeanalizować i określić swoją rolę w świetle nowych 
aspektów przewidzianych w Traktacie z Lizbony: Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej, europejska inicjatywa obywatelska, przystąpienie przez UE do europejskiej 
konwencji praw człowieka.

                                               
1 N. mając na uwadze, że według Parlamentu obowiązek zrzeczenia się praw do legalnie nabytych 
nieruchomości bez uczciwego procesu i należnego odszkodowania, połączony z obowiązkiem pokrycia 
arbitralnych kosztów za niepożądaną i często niepotrzebną rozbudowę infrastruktury stanowi pogwałcenie 
podstawowych praw jednostki zawartych w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (patrz np. sprawa Aka przeciwko Turcji 1).
18. Uważa jednak, że podstawową przyczyną wielu problemów związanych z urbanizacją są brak jasności, 
precyzji i pewności w zakresie indywidualnych praw własności określonych w obowiązujących przepisach 
prawnych oraz brak właściwego i konsekwentnego stosowania prawa dotyczącego środowiska naturalnego, co z 
kolei, w połączeniu z pewną swobodą procesu sądowego, nie tylko spotęgowało problem, lecz także 
doprowadziło do powszechnej korupcji, której ofiarami ponownie padli głównie obywatele UE i która przyniosła 
również znaczne straty państwu hiszpańskiemu.
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Rynek wewnętrzny

Swoboda przepływu jest praktycznie uznawana za pewnik przez obywateli UE, toteż słusznie 
skarżą się oni, gdy napotykają trudności w korzystaniu ze swych praw. Około 
15% zarejestrowanych petycji dotyczy takich kategorii tematycznych, jak „rynek 
wewnętrzny”, „renty i emerytury”, „opodatkowanie” oraz „usługi finansowe”:
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Tabela 7

Komisja Petycji postanowiła sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy zatytułowane 
„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE”, którego sprawozdawczynią została Adina-Ioana Vălean. W projekcie 
sprawozdania, opartym na informacjach z pierwszej ręki przedstawionych w petycjach, 
opisano uporczywe problemy związane z wdrażaniem dyrektywy w sprawie swobodnego 
przepływu obywateli Unii i członków ich rodzin1, dostępem do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych, przeszkodami, z którymi 
borykają się osoby niepełnosprawne, prawem rodzinnym oraz z masowym wydalaniem na tle 
pochodzenia etnicznego lub rasowego, które dotyczy zwłaszcza Romów. W sprawozdaniu 
podkreślono znaczenie internetowych stron informacyjnych, alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów oraz nieustannego informowania obywateli i komunikowania się 
z nimi.

Jak zauważono już w poprzednich sprawozdaniach rocznych oraz w sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE, liczne alternatywne strony informacyjne w Internecie (np. portal „Twoja 
Europa”) i mechanizmy rozwiązywania sporów (SOLVIT, EU Pilot, CHAP, ECC-Net, itp.) 
zyskują na popularności i przyczyniają się do rozwiązania znacznej liczby problemów, które 
mogłyby stać się tematem potencjalnych petycji. Jednak niektóre problemy nadal się 
utrzymują, np. podwójne opodatkowanie, które choć formalnie/prawnie nie wchodzi w zakres 

                                               
1Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz.U. L 158 z 2004 r., s. 77).



PR\894682PL.doc 17/23 PE483.811v01-00

PL

kompetencji UE, stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie osób. Po wysłuchaniu 
szeregu składających petycje Komisja Petycji podjęła decyzję o skierowaniu do państw 
członkowskich pisma, w którym zwróciła się do nich o przyjęcie pragmatycznego 
rozwiązania.

Procedura filtracji – pisma niebędące petycjami

W czerwcu 2011 r. wprowadzono nową procedurę, która pozwala przekierować pisma 
niebędące petycjami do innych służb celem rozpatrzenia. W sumie zidentyfikowano 
647 pism, które nie zostały zarejestrowane jako petycje.

Postępowanie w przypadku tych pism było następujące:

a) Pisma zawierające wezwanie do udzielenia informacji o Parlamencie Europejskim 
i jego działalności (57) => przekierowane do służb zajmujących się udzielaniem 
odpowiedzi na pytania obywateli;

b) pisma zwierające jedynie uwagi lub spostrzeżenia dotyczące polityki UE, 
oświadczenia bez dalszych żądań, pisma zbyt krótkie lub pozbawione sensu, lub 
pisane obraźliwym językiem (468 (91 w 2010 r.)) => rozpatrzone przez Dyrekcję 
Generalną ds. Prasy i Komunikacji (DG PRES);

c) pisma, które nie dotyczą zakresu działalności Unii Europejskiej lub nie wywierają 
bezpośredniego wpływu na danego obywatela (122) => rozpatrzone przez sekretariat 
Komisji Petycji.

Celem takiej procedury filtracji jest zmniejszenie nakładu pracy Komisji Petycji. Skutki 
wdrożenia procedury przekładają się na gwałtowny spadek liczby petycji rejestrowanych 
w kategoriach „sprawy osobiste” (2010 r.: 234; 2011 r.: 74) i „wymiar sprawiedliwości” 
(2010 r.: 125; 2011: 45). Jak już wcześniej wspomniano, pisma te mogą być zasadniczo 
przydzielane do kategorii „prawa podstawowe”.

Należy więc zauważyć, że wiele petycji klasyfikowanych do ogólnej kategorii „prawa 
podstawowe”, w tym również pisma niebędące petycjami, opiera się na niezrozumieniu 
tematu przez obywateli. Obywatelom wydaje się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 
podlega władzy UE, albo błędnie uznają oni Parlament Europejski za organ sądowy 
i zwracają się do niego jako do organu odwoławczego, gdy postępowania prowadzone przez 
władze krajowe nie kończą się w sposób, w jaki oczekiwaliby lub chcieliby tego obywatele.
Nie powinno to dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę oczekiwania kreowane przez polityków 
w okresie poprzedzającym przyjęcie Traktatu z Lizbony, który zawiera Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej i przewiduje podpisanie przez UE europejskiej konwencji 
praw człowieka. Komisja Petycji postanowiła, iż nadal będzie uznawała za dopuszczalne 
i rozpatrywała zarzuty naruszenia praw podstawowych, jeśli będą zasadne, w celu znalezienia 
rozwiązań opartych na środkach pozasądowych lub politycznych. Z drugiej strony Komisja 
Petycji nie kwestionuje stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie jej własnej kompetencji 
jako strażniczki Traktatu, która uniemożliwia jej podjęcie interwencji.

O wydanie opinii na temat dopuszczalności petycji zwrócono się do Wydziału Prawnego.
W swojej odpowiedzi służby prawne potwierdzają, że „obszar działania”, jak określono 
w Traktacie, „można uznać za nawet szerszy aniżeli zwykła suma kompetencji 
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wykonywanych przez Unię”. Jedną z implikacji tego stwierdzenia jest to, że jeśli Komisja 
Europejska (która często na wniosek Komisji Petycji prowadzi wstępne postępowanie 
wyjaśniające dotyczące petycji uznanych za dopuszczalne) działa wyłącznie „w zakresie 
kompetencji Unii”, oznacza to, że jej interpretacja petycji jest często węższa niż zakres 
interpretacji petycji, jaki może przedstawić Parlament i jego Komisja Petycji. Główne 
parametry określone przez Wydział Prawny związane są z przepisami art. 3, który dotyczy 
celów Unii, interpretowanymi w świetle art. 2–6 TFUE. Wydział Prawny podsumowuje tę 
sytuację następująco: „Suma przepisów zawartych w tych artykułach Traktatów tworzy 
kategorię działań szerszą aniżeli wyłączne kompetencje Unii”.

Niezależnie od powyższego ważne jest, aby składający petycje otrzymywali należycie 
uzasadnioną odpowiedź i najlepiej wytyczne co do alternatywnej drogi rozpatrzenia ich 
skargi. Trybunał UE wydał w dniu 14 września 2011 r. orzeczenie1, w którym utrzymał 
w mocy skargę składającego petycję na decyzję Komisji Petycji o uznaniu jego petycji za 
niedopuszczalną. Trybunał orzekł, iż Komisja Petycji nie wywiązała się ze swojego 
obowiązku należytego uzasadnienia swojej decyzji i nie odpowiedziała na przedstawiony 
przez składającego petycję zarzut dotyczący potencjalnego naruszenia postanowień Traktatu.

Informowanie

Wszyscy podkreślają konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz zapewniania lepszych 
informacji, które pozwolą kierować problemy obywateli do właściwych odbiorców oraz 
wyjaśnić kompetencje na różnych szczeblach administracji rządowej i publicznej. Każdego 
roku Komisja Petycji ponawia wezwanie do doskonalenia swojego portalu internetowego na 
stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. Wszelkie związane z tym działania należy 
istotnie przyspieszyć.

W 2011 r. znacznie zwiększono kontakt z obywatelami – w sekretariacie zatrudniono 
pracownika, który zajmuje się przepływem informacji, uzyskując następujące rezultaty:

a) wydano siedem numerów biuletynu informacyjnego Komisji Petycji, które 
dostarczono do około 1000 osób; około 50% odbiorców znajduje się w Parlamencie, 
kolejne 25% pracuje w innych instytucjach unijnych, a pozostałe 25% to osoby 
prywatne;

b) informacje zamieszczane przez Komisję Petycji na Facebooku i Twitterze są czytane, 
pozytywnie oceniane, udostępniane i komentowane przez grupę około 1000 osób, 
z czego większość to osoby prywatne.

Celem jest przeprojektowanie portalu internetowego na potrzeby petycji, co ściśle wiąże się 
z obecnością Komisji Petycji w mediach społecznościowych i z jej działalnością redakcyjną.

Od czasu rozpoczęcia internetowych transmisji na żywo z posiedzeń Komisji Petycji, ma ona 
najwyższy wskaźnik oglądalności ze wszystkich Komisji. Obywatele mogą śledzić dyskusje 
dotyczące ich petycji z miejsca, gdzie przebywają.

Ponadto udział obywateli i władz w posiedzeniach Komisji Petycji utrzymuje się na tym 
                                               
1Sprawa T-308/07.
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samym poziomie już od trzech lat, mimo iż w 2011 r. liczba składających petycje istotnie 
wzrosła. Wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży obywateli uczestniczących 
w posiedzeniach nadal znajdują się na relatywnie niskim poziomie.

2009 koszt 2010 koszt 2011 koszt
Liczba uczestników 
ogółem 245 243 242
Liczba uczestników 
będących składającymi 
petycje 86 89 148
Liczba osób, które 
otrzymały zwrot 24

10 665 
euro 12

5710 
euro 12

6513 
euro
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ZAŁĄCZNIK ZAWIERAJĄCY DANE STATYSTYCZNE

Table 1. Overview: no of submissions, petitions registered, SIR outcome;

2009 % 2010 % 2011 %

Total submissions 1924 100,00% 1746 100,00% 2091
100,00

%
standard letter DG PRES 91 468
CITES 57
PETI reply 122

Total no of petitions registered 1924 100,00% 1655 94,80% 1414
67,60

%

Total admissible 1108 57,59% 989 59,76% 998
70,58

%

whereof closed with reply directly 424 38,27% 405 40,95% 315
31,56

%

referred to EC for opinion 710 64,08% 607 61,38% 649
65,03

%
referred to other for opinion 29 2,62% 26 2,63% 26 2,61%

referred to other for information 211 19,04% 184 18,60% 162
16,23

%

Inadmissible 816 42,41% 667 40,30% 416
29,42

%

Table 2. Petitioner nationality

Nationality 2009 % 2010 % 2011 %
Germany 496 25,8% 409 24,7% 315 22,3%
Spain 237 12,3% 261 15,8% 204 14,4%
Italy 219 11,4% 215 13,0% 166 11,7%
Poland 129 6,7% 94 5,7% 125 8,8%
Romania 152 7,9% 101 6,1% 102 7,2%
UK 122 6,3% 91 5,5% 80 5,7%
France 79 4,1% 78 4,7% 78 5,5%
Bulgaria 54 2,8% 40 2,4% 49 3,5%
Greece 78 4,1% 69 4,2% 49 3,5%
Hungary 17 0,9% 31 1,9% 26 1,8%
Austria 38 2,0% 25 1,5% 24 1,7%
Portugal 32 1,7% 25 1,5% 24 1,7%
Netherlands 44 2,3% 18 1,1% 23 1,6%
Belgium 27 1,4% 29 1,8% 22 1,6%
Ireland 31 1,6% 27 1,6% 16 1,1%
Sweden 13 0,7% 11 0,7% 12 0,8%
Finland 26 1,4% 25 1,5% 12 0,8%
Denmark 13 0,7% 17 1,0% 11 0,8%
Czech Republic 6 0,3% 9 0,5% 10 0,7%
Slovakia 14 0,7% 4 0,2% 7 0,5%
Slovenia 10 0,5% 4 0,2% 7 0,5%
Lithuania 8 0,4% 12 0,7% 6 0,4%
Malta 11 0,6% 11 0,7% 6 0,4%
Cyprus 8 0,4% 8 0,5% 4 0,3%
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Luxembourg 2 0,1% 0 0,0% 4 0,3%
Latvia 11 0,6% 8 0,5% 3 0,2%
Estonia 3 0,2% 2 0,1% 3 0,2%
non-EU 44 2,3% 31 1,9% 26 1,8%

1924 100,0% 1655 100,0% 1414 100,0%

Table 3. Country concerned

Country concerned 2009 2010 2011
European Union 404 21,0% 285 17,2% 311 22,0%
Spain 279 14,5% 288 17,4% 216 15,3%
Germany 299 15,5% 273 16,5% 183 12,9%
Italy 177 9,2% 183 11,1% 138 9,8%
Romania 143 7,4% 102 6,2% 106 7,5%
Poland 100 5,2% 66 4,0% 104 7,4%
France 73 3,8% 62 3,7% 64 4,5%
UK 83 4,3% 66 4,0% 60 4,2%
Bulgaria 56 2,9% 36 2,2% 52 3,7%
Greece 74 3,8% 71 4,3% 48 3,4%
Portugal 37 1,9% 26 1,6% 30 2,1%
Hungary 25 1,3% 36 2,2% 23 1,6%
Ireland 37 1,9% 27 1,6% 22 1,6%
Netherlands 35 1,8% 12 0,7% 20 1,4%
Austria 34 1,8% 36 2,2% 18 1,3%
Czech Republic 13 0,7% 15 0,9% 15 1,1%
Denmark 14 0,7% 25 1,5% 14 1,0%
Sweden 17 0,9% 16 1,0% 13 0,9%
Belgium 30 1,6% 28 1,7% 12 0,8%
Finland 20 1,0% 26 1,6% 11 0,8%
Cyprus 13 0,7% 18 1,1% 10 0,7%
Malta 9 0,5% 13 0,8% 9 0,6%
Lithuania 14 0,7% 7 0,4% 8 0,6%
Slovakia 19 1,0% 7 0,4% 8 0,6%
Slovenia 12 0,6% 6 0,4% 7 0,5%
Luxembourg 4 0,2% 3 0,2% 4 0,3%
Estonia 4 0,2% 7 0,4% 3 0,2%
Latvia 11 0,6% 7 0,4% 3 0,2%

1924 105,8% 1655 105,6% 1414 106,9%
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Table 4. Themes

Theme 2009 2010 2011
Environment 201 10,4% 214 12,9% 227 16,1%

Environment - Waste 18 0,9% 24 1,5% 25 1,8%
Environment Impact 
Assessment 40 2,1% 43 2,6% 26 1,8%
Subtotal Fundamental 
Rights 679 35,3% 600 36,3% 394 27,9%
Fundamental Rights 165 8,6% 152 9,2% 123 8,7%
Personal Matter 216 11,2% 234 14,1% 74 5,2%
Property 106 5,5% 63 3,8% 21 1,5%
Information Society & Media 33 1,7% 26 1,6% 131 9,3%
Justice 159 8,3% 125 7,6% 45 3,2%
Subtotal Internal Market 276 14,3% 273 16,5% 221 15,6%
Internal Market 138 7,2% 123 7,4% 98 6,9%
Pension 51 2,7% 68 4,1% 52 3,7%
Taxation 61 3,2% 63 3,8% 48 3,4%
Financial Services 26 1,4% 19 1,1% 23 1,6%
Transport 101 5,2% 101 6,1% 69 4,9%
Consumers’ Rights 96 5,0% 84 5,1% 55 3,9%
Economic & Monetary 
Affairs 27 1,4% 26 1,6% 53 3,7%
Employment 105 5,5% 64 3,9% 45 3,2%
Energy 30 1,6% 24 1,5% 43 3,0%
Culture & Heritage 57 3,0% 48 2,9% 42 3,0%
Animal Welfare 37 1,9% 34 2,1% 36 2,5%
Institutions 36 1,9% 30 1,8% 30 2,1%
Health 104 5,4% 83 5,0% 28 2,0%
Urban Development 77 4,0% 35 2,1% 28 2,0%
Constitutional Affairs 26 1,4% 27 1,6% 26 1,8%
Fraud & Corruption 22 1,1% 32 1,9% 25 1,8%
Agriculture 22 1,1% 21 1,3% 21 1,5%
Industry & Enterprise 45 2,3% 33 2,0% 21 1,5%
Immigration 38 2,0% 37 2,2% 17 1,2%
External Relations 38 2,0% 18 1,1% 16 1,1%
Other 146 7,6% 93 5,6% 69 4,9%

1924 1655 1414
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Table 5. Status; open petitions since 1997 as at end 2011

Open % Closed % Total
2011 565 39,96% 849 60,04% 1414
2010 224 13,50% 1432 86,50% 1655
2009 178 9,30% 1746 90,70% 1924
2008 141 7,50% 1745 92,50% 1886
2007 120 8,00% 1386 92,00% 1506
2006 45 4,40% 976 95,60% 1021
2005 31 3,05% 985 96,95% 1016
2004 16 1,60% 986 98,40% 2002
2003 7 0,50% 1308 99,50% 1315
2002 5 0,30% 1596 99,70% 1601

2001 0 0,00% 1132
100,00

% 1132
2000 1 0,10% 907 99,90% 908
1999 1 0,10% 933 99,90% 934
1998 2 0,20% 1125 99,80% 1127
1997 1 0,10% 1305 99,90% 1306

Table 6. Meeting attendance

2009 2010 2011
Total persons attended 245 243 242
Main petitioners 
attended 86 89 148
Reimbursed 24 12 12


