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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2012
(2013/2013(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji,

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

– uwzględniając art. 24, 227, 228, 258 i 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

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

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

A. mając na uwadze, że w oparciu o protokół 30 do Traktatu Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej nabyła już prawnie obowiązujący charakter wraz z wejściem w życie 
Traktatu z Lizbony1; mając na uwadze, że Parlament sprzeciwia się restrykcyjnej 
interpretacji zakresu zastosowania Karty proponowanej przez Komisję Europejską; mając 
na uwadze, że we wspomnianym Traktacie ustanowiono również podstawę prawną dla 
UE do przystąpienia do europejskiej konwencji praw człowieka oraz dla europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej;

B. mając na uwadze, że w 2012 r. do Komisji Petycji wpłynęło 1 984 petycji, głównie 
dotyczących tematyki praw podstawowych, środowiska oraz rynku wewnętrznego; 

C. mając na uwadze, że w dziedzinie praw podstawowych w 2012 r. Komisja Petycji 
poświęciła wiele uwagi prawom osób niepełnosprawnych, prawom dziecka, prawom 
własności, prawu swobodnego przemieszczania się bez dyskryminacji na jakimkolwiek 
tle, ochronie wolności słowa i prywatności, a także prawu dostępu do dokumentów i 
informacji; 

D. mając na uwadze, że petycje składane przez obywateli świadczą o tym, że ciągle dochodzi 
do dyskryminacji obywateli ze względu na ich religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
przynależność do mniejszości lub określonych grup etnicznych, wiek lub orientację 
seksualną;

E. mając na uwadze, że inicjatywy UE służące zwalczaniu dyskryminacji takie jak unijne 
ramy 2011, dotyczące krajowych strategii integracji Romów muszą być bezzwłocznie 
zaadaptowane w strategiach krajowych i poddawane nieustannemu przeglądowi i 
monitorowaniu w świetle zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-społecznej;

F. mając na uwadze, że w związku z ochroną środowiska należy stale zwracać uwagę na 
zagrożenie powodowane przez zanieczyszczenia oraz niewłaściwe praktyki w zakresie 
ochrony środowiska, ponieważ wynikają z niego zagrożenia dla bioróżnorodności i 

                                               
1 Dz.U. C 306 z 17.12.2007.
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ekosystemów, a także zagrożenia dla zdrowia publicznego, przy czym każde z zagrożeń 
jest długotrwałe i często zagraża życiu; mając na uwadze, że w 2012 r. Komisja Petycji 
poświęciła wiele uwagi wdrażaniu przepisów dotyczących odpadów i wody, a także 
ocenie oddziaływania inwestycji i działań na środowisko oraz zdrowie publiczne; 

G. mając na uwadze, że pomimo porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem a Komisją, druga ze stron sprawia wrażenie niechętnej do bezzwłocznego 
przekazywania informacji o charakterze obrad oraz decyzji podejmowanych w ramach 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich w zakresie 
wdrażania przepisów środowiskowych; mając na uwadze, że jest to dużym powodem do 
niepokoju, zważywszy na nieodwracalne straty i zniszczenia, na jakie mogą być narażone 
nasze ekosystemy oraz zdrowie;

H. mając na uwadze, że rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli i to 
właśnie obywatele i mieszkańcy UE, indywidualnie oraz wspólnie z innymi, są 
najodpowiedniejszymi osobami do oceniania skuteczności europejskich przepisów w 
praktyce oraz sygnalizowania możliwych luk prawnych, które negatywnie wpływają na 
prawidłowe wdrażanie przepisów i pełne egzekwowanie praw; 

I. mając na uwadze, że z tego względu Komisja Petycji poświęciła w 2012 r. znaczną ilość 
czasu i wysiłku na omówienie znaczenia obywatelstwa, które jest ściśle powiązane ze 
swobodą przemieszczania się w UE; mając na uwadze, że petycje świadczą o tym, że 
obywatele Unii nadal napotykają powszechne i konkretne przeszkody w egzekwowaniu 
swoich praw transgranicznych, co ma bezpośredni i codzienny wpływ na życie i dobrostan 
tysięcy gospodarstw domowych; 

J. mając na uwadze, że proces składania petycji może i powinien pozostać procesem 
uzupełniającym wobec innych mechanizmów dochodzenia roszczeń dostępnych 
obywatelom takich jak składanie skarg do Komisji Europejskiej lub do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich; mając na uwadze, że szczególnie SOLVIT stanowi 
ważne narzędzie, z którego obywatele UE mogą korzystać w celu wyszukania szybkich 
rozwiązań problemów spowodowanych niewłaściwym stosowaniem prawa rynku 
wewnętrznego przez władze publiczne; mając na uwadze, że jedynie portal internetowy 
„Dochodzenie swoich praw” zawiera ważne informacje skierowane do obywateli 
chcących złożyć skargę dotyczącą właściwego stosowania prawa unijnego;

K. mając na uwadze, że nowy instrument demokracji uczestniczącej, jakim jest europejska 
inicjatywa obywatelska, wszedł w życie 1 kwietnia 2012 r., a do tej pory przez cały rok 
wpłynęło szesnaście (16) inicjatyw; mając na uwadze, że Komisja Petycji będzie 
odgrywać zasadniczą rolę w organizowaniu wysłuchań publicznych na temat udanych 
inicjatyw;

L. mając na uwadze, że petycja 630/2006 dotycząca istnienia dwóch miejsc obrad 
Parlamentu Europejskiego, pod którą zebrano ponad milion podpisów obywateli UE, jest 
wstrzymywana;

M. mając na uwadze, że oczywiste jest, iż brakuje zarówno przejrzyście uporządkowanych i 
szeroko rozpowszechnianych informacji, jak i świadomości obywateli UE na temat 
przysługujących im praw; mając na uwadze, że wywołuje to decydujące przeszkody w 
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realizowaniu aktywnego obywatelstwa unijnego;

N. mając na uwadze, że uzasadnione są oczekiwania obywateli i mieszkańców UE, by 
kwestie które kierują oni do Komisji Petycji były rozwiązywane bez zbędnej zwłoki na 
podstawie ram prawnych Unii Europejskiej, a w szczególności tego, by członkowie 
Komisji Petycji bronili środowiska naturalnego, zdrowia, swobody przemieszczania się, 
godności oraz podstawowych praw i wolności osób składających petycję;

O. mając na uwadze, że niektóre petycje, jak na przykład nierozstrzygnięte petycje dotyczące 
dyskryminacji nauczycieli języków obcych („lettori”) we Włoszech, są przekazywane 
między Komisją, Parlamentem a organami krajowymi i nadal nie ma rozwiązania, a osoby 
składające petycje są pozostawione w niepewności i bez widoków na zakończenie; 

* * *
1. odnotowuje fakt, że petycje otrzymane w 2012 r. od obywateli i mieszkańców Unii 

Europejskiej dotyczyły głównie domniemanych naruszeń przepisów prawa unijnego w 
dziedzinie praw podstawowych, środowiska, rynku wewnętrznego oraz praw własności; 
uważa, że petycje świadczą o tym, iż nadal częste i powszechne są przypadki niepełnej 
transpozycji lub niewłaściwego stosowania prawa unijnego; jest zatem zdania, że w 
ostatecznym rozrachunku zbiór przepisów Unii Europejskiej nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów;

2. zauważa, że prawa podstawowe pozostają kluczowym tematem składanych petycji, 
szczególnie podnoszących kwestie związane z prawami osób niepełnosprawnych, 
prawami dziecka, prawami własności, prawem do swobodnego przemieszczania się bez 
doświadczania dyskryminacji na jakimkolwiek tle, ochroną wolności słowa i prywatności, 
wolnością zrzeszania się i prawem dostępu do dokumentów i informacji; wzywa państwa 
członkowskie do poszanowania tych praw zgodnie z postanowieniami Traktatu i zwraca 
się do Komisji o podjęcie niezbędnych środków służących zobowiązaniu państw 
członkowskich uchybiających swoim obowiązkom do zlikwidowania różnic pomiędzy 
przepisami krajowymi a prawami podstawowymi obywateli Unii Europejskiej; 

3. zwraca uwagę na utrzymującą się dyskryminację obywateli ze względu na ich religię lub 
wyznanie, niepełnosprawność, przynależność do mniejszości, wiek lub orientację 
seksualną; w szczególności ostrzega, że ludność romska na terenie Unii Europejskiej w 
dalszym ciągu napotyka przeszkody utrudniające włączenie społeczne; zwraca się zatem 
do Komisji o ułatwienie współpracy międzyrządowej w tym zakresie, zapewnienie 
odpowiednich funduszy na wdrażanie krajowych strategii włączania społecznego ludności 
romskiej oraz aktywne monitorowanie skuteczności wdrażania tych strategii w państwach 
członkowskich;

4. zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji ustawodawczej, która ostatecznie 
rozwiąże problemy związane z wzajemnym uznawaniem przez państwa członkowskie 
aktów stanu cywilnego oraz ich skutków;

5. ponawia swoje wcześniejsze wezwania do państw członkowskich o zapewnienie swobody 
przemieszczania się wszystkim obywatelom UE i ich rodzinom, bez żadnej dyskryminacji 
ze względu na ich orientację seksualną lub przynależność państwową; ponownie wzywa 
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państwa członkowskie do pełnego wdrożenia praw przyznanych na mocy art. 2 i 3 
dyrektywy 2004/38/WE nie tylko małżonkom różnej płci, ale także partnerowi 
zarejestrowanemu w związku, członkowi gospodarstwa domowego i partnerowi, z którym 
obywatel UE pozostaje w odpowiednio poświadczonym, stałym związku, w tym osobom 
tej samej płci pozostającym w związkach, w oparciu o zasady wzajemnej uznawalności, 
równości, niedyskryminacji, godności oraz życia osobistego i rodzinnego; zwraca się w 
związku z tym do Komisji o dopilnowanie, aby dyrektywa była ściśle stosowana;

6. dostrzega, że środowisko stanowi kolejne kluczowe zagadnienie poruszane w petycjach, 
które świadczą, że władze publiczne ciągle nie zapewniają ochrony bioróżnorodności i 
ekosystemów ani nie gwarantują najwyższych standardów zdrowia publicznego; w 
szczególności wskazuje na liczne petycje dotyczące zarządzania odpadami, wody oraz 
oceny oddziaływania inwestycji i działań na środowisko oraz zdrowie publiczne; wzywa 
Komisję do wzmocnienia ramy prawnej w zakresie przepisów środowiskowych, a 
konkretnie, niewłaściwego wdrażania; ubolewa, że niektóre państwa członkowskie, 
pomimo ich wysiłków, nie są w stanie znaleźć zrównoważonych rozwiązań problemów 
związanych z gospodarką odpadami;

7. zauważa ponadto, że obywatele Unii Europejskiej nadal napotykają bariery na rynku 
wewnętrznym, szczególnie przy korzystaniu ze swobody przemieszczenia się jako osoby 
prywatne, pracownicy oraz dostawcy i konsumenci towarów i usług; w szczególności 
sygnalizuje, że obszarem budzącym najwięcej obaw jest transgraniczna współpraca 
sądowa, a największym problemem pozostaje jej skuteczność; wnioskuje ogólnie, że 
wzmocniona współpraca transgraniczna i harmonizacja zapewniają znaczne korzyści z 
perspektywy ochrony praw obywateli oraz stymulacji gospodarki;

8. wskazuje na wysiłki poczynione przez Komisję Petycji na rzecz przekazania wniosku 
wielu obywateli dotyczącego ram prawnych UE, które oferowałyby ściślejszą ochronę i
poprawę dobrostanu zwierząt, w szczególności zwierząt domowych i bezpańskich;

9. podkreśla znaczenie utworzenia grupy roboczej ds. hiszpańskiej strefy przybrzeżnej, która 
śledzi uważnie odnośne petycje i zmiany przepisów; ponownie podkreśla znaczenie 
bezpośredniego kontaktu w tej kwestii w hiszpańskimi władzami krajowymi i oczekuje 
dalszej współpracy w celu znalezienia lepszej równowagi pomiędzy prawem własności a 
ochroną środowiska; 

10. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji Petycji z wizyty informacyjnej w Berlinie 
poświęconej kwestiom dobrostanu młodzieży i rodzin, w szczególności w zakresie 
transgranicznych postępowań o przyznanie opieki nad dzieckiem; zauważa jednak, 
opierając się na fakcie ciągłego napływu petycji tego rodzaju, że problem nadal istnieje 
oraz, że podobne sprawy są zgłaszane Komisji Petycji również z innych państw 
członkowskich, szczególnie Danii; 

11. wyraża opinię, że lepsze zarządzanie i bardziej efektywne mechanizmy dochodzenia 
roszczeń są bezpośrednio związane z przejrzystością i dostępem do informacji;

12. zwraca w związku z tym uwagę na Eurobarometr opinii publicznej, który wskazuje, że 
jedynie 36 % obywateli UE uważa się za dobrze poinformowanych o przysługujących im 
prawach, a jedynie 24 % czuje się dobrze poinformowanych o tym, co mogą zrobić, jeżeli 
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ich prawa nie są przestrzegane; podkreśla zatem, że pilnie konieczna jest poprawa dostępu 
do informacji oraz jaśniejsze rozdzielenie funkcji poszczególnych instytucji krajowych i 
europejskich, co pozwoli na kierowanie petycji i skarg do właściwych organów; 

13. zwraca się konkretnie do Komisji Europejskiej o to, by uczyniła portal internetowy 
„Dochodzenie swoich praw” bardziej przyjaznym użytkownikom i zwiększyła 
świadomość jego istnienia wśród obywateli UE; 

14. jest zdecydowany do końca 2013 r. uruchomić bardziej praktyczny i bardziej widoczny 
portal internetowy, aby ułatwić dostęp do procedury składania petycji oraz dostarczać 
cennych informacji dotyczących petycji oraz innych mechanizmów dochodzenia 
roszczeń; wzywa do tego, aby prawo do składania petycji było bardziej uwidocznione na 
stronie głównej portalu Parlamentu Europejskiego; 

15. podkreśla, że Komisja Petycji obok innych instytucji, organów i instrumentów, 
np. europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Europejskiego Rzecznika Prawa 
Obywatelskich, Komisji Europejskiej i komisji śledczych, pełni oddzielną i jasno 
określoną funkcję punktu kontaktowego dla każdego obywatela; ponownie podkreśla, że 
Komisja Petycji musi nadal pełnić funkcję punktu, do którego kierują się obywatele, 
których prawa są naruszane;

16. z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną współpracę Komisji Petycji i Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich; popiera działania Rzecznika w zakresie przypadków 
nieprawidłowości administracyjnych w funkcjonowaniu instytucji, organów, urzędów lub 
agencji UE;

17. z zadowoleniem przyjmuje dalszą współpracę z Komisją Europejską; podkreśla jednak, że 
Komisja Petycji oczekuje, że będzie dobrze i bezzwłocznie informowana o postępach 
dotyczących postępowań w sprawie uchybienia; zwraca się do Komisji o jednakowe 
rozważanie petycji i skarg dotyczących funkcjonowania procedur w sprawie uchybienia; 
nawołuje ponadto Komisję do dostarczania Komisji Petycji szczegółowych informacji 
oraz statystycznych danych dotyczących wszystkich rozpatrywanych skarg; 

18. podkreśla, że dostęp do informacji posiadanych przez instytucje UE jest głównym 
interesem obywateli, którzy pragną zrozumieć polityczne i gospodarcze rozważania 
toczone w procesie podejmowania decyzji; jest zdania, że Komisja mogłaby zapewnić 
szerszy dostęp do informacji o dochodzeniach i sprawach dotyczących naruszeń bez 
zagrożenia dla celu dochodzenia oraz że nadrzędny interes publiczny może znakomicie 
uzasadniać dostęp do akt tych spraw, przede wszystkim w sprawach, które mogą dotyczyć 
praw podstawowych, zdrowia ludzkiego lub zwierzęcego i ochrony środowiska przed 
nieodwracalnym zniszczeniem, lub w toczących się postępowaniach związanych 
z dyskryminacją mniejszości lub naruszaniem godności ludzkiej, o ile zapewniona jest 
ochrona tajemnic handlowych i informacji delikatnej natury związanych ze sprawami 
sądowymi, sprawami dotyczącymi konkurencyjności i aktami osobowymi; 

19. odnotowuje w szczególności znaczącą rolę sieci SOLVIT w wykrywaniu i rozwiązywaniu 
problemów związanych z wdrażaniem przepisów rynku wewnętrznego; zachęca do 
rozwijania tego narzędzia UE poprzez dopilnowanie, aby państwa członkowskie 
zapewniały odpowiednie zaplecze osobowe w krajowych punktach SOLVIT;
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20. podkreśla, że jak potwierdziły służby prawne, dziedziny działalności instytucji Unii 
Europejskiej, jak wskazano w Traktacie, wykraczają poza sumę kompetencji 
sprawowanych przez Unię; zwraca się do Komisji Europejskiej do interpretowania petycji 
w świetle tej fundamentalnej zasady;

21. ubolewa nad zaniedbaniami wielu państw członkowskich w transponowaniu i 
egzekwowaniu przepisów prawa europejskiego, które ponieważ w dalszym ciągu mają 
miejsce, sprawiają, że zasadna jest praca Komisji Petycji; wzywa zatem państwa 
członkowskie do transponowania i stosowania przepisów prawa UE z zachowaniem 
pełnej przejrzystości i, mając to na uwadze, uznaje za nieodzowną poprawę współpracy z 
parlamentami i rządzami państw członkowskich na zasadzie wzajemności; 

22. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Europejskiego Roku Obywateli 2013; nawołuje 
wszystkie instytucje i organy Unii Europejskiej oraz państw członkowskich do 
poprawienia w ciągu tego roku, w świetle zasad zawartych w Traktatach oraz faktów 
przytoczonych w niniejszym sprawozdaniu, usług świadczonych obywatelom i 
mieszkańcom UE;

23. zauważa, że mechanizm składania petycji nie jest jedynie usługą a prawem wszystkich 
obywateli i mieszkańców UE; przyrzeka uczynić procedury dotyczące petycji bardziej 
skutecznymi, bardziej przejrzystymi i bardziej bezstronnymi przy jednoczesnym 
zachowaniu praw uczestnictwa członków Komisji Petycji, tak aby kontrola sądowa nie 
wykazywała nieprawidłowości nawet na poziomie proceduralnym; 

24. podkreśla kluczową rolę, jaką w procedurach dotyczących petycji, odgrywają wizyty 
informacyjne, postrzegane nie tylko jako prawo uczestnictwa w pracach Parlamentu, lecz 
także jako zobowiązanie wobec składających petycję; ponownie potwierdza stwierdzoną 
już w poprzednim sprawozdaniu Komisji Petycji konieczność wprowadzenia bardziej 
precyzyjnych, pisemnych zasad proceduralnych związanych z przygotowaniem, 
wdrażaniem i ewaluacją wizyt, z jednej strony zapewniających, że wszyscy członkowie 
wizyty informacyjnej będą mieli prawo do przedstawienia faktów ze swojego punktu 
widzenia, a z drugiej strony gwarantujących wszystkim członkom Komisji Petycji 
możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących wniosków i 
zaleceń sporządzanych przez Komisję Petycji;

25. zwraca się do Konferencji Przewodniczących o przywrócenie Komisji Petycji roli 
dochodzeniowej i uwzględnienia szczególnego charakteru Komisji Petycji poprzez 
udzielenie jej pełnego i bezzwłocznego wsparcia w kwestii proponowanych wizyt 
informacyjnych;

26. uznaje organizację wysłuchań publicznych za przydatny sposób dogłębnego 
zapoznawania się z kwestiami podnoszonymi w petycjach; pragnie zwrócić uwagę 
chociażby na wysłuchanie publiczne dotyczące poszukiwania i wydobywania 
niekonwencjonalnych źródeł energii, które zwracało uwagę na obawy obywateli UE 
zgłaszane w tym zakresie w petycjach; zauważa, że dopóki przepisy prawa UE są w pełni 
przestrzegane, decyzje są ostatecznie prerogatywą państw członkowskich;

27. z niecierpliwością oczekuje na wysłuchanie publiczne dotyczące udanych europejskich 
inicjatyw obywatelskich organizowane wraz z właściwą komisją ustawodawczą;
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ponownie wyraża przekonanie, że to nowe narzędzie wzmocni demokratyczne instytucje 
Unii i nada znaczenie pojęciu obywatelstwa europejskiego;

28. uważa, że Komisja Petycji najlepiej odgrywałaby swoją rolę i wykonywała najlepiej 
swoje uprawnienia, a jej widoczność, skuteczność, odpowiedzialność i przejrzystość 
zostałyby najlepiej poprawione poprzez zwiększenie dostępnych jej środków 
umożliwiających wprowadzenie do porządku obrad plenarnych kwestii mających 
znaczenie dla europejskich obywateli, a także poprzez zwiększenie jej uprawnień 
w zakresie powoływania świadków, prowadzenia dochodzeń i organizowania wysłuchań 
na miejscu;

29. zwraca się do Konferencji Przewodniczących o ustalenie, w jakim zakresie konieczne są 
zmiany regulaminu wewnętrznego w celu wdrożenia powyższych wymogów formalnych 
dotyczących wizyt informacyjnych oraz obrad plenarnych;

30. 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 w 
państwach członkowskich.
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UZASADNIENIE

Prawo do składania petycji

Prawo obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej do kierowania – jako osoby prywatne lub 
w imieniu stowarzyszeń – petycji do Parlamentu Europejskiego jest od dawna istniejącym 
prawem nadanym Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 227) i Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej (art. 44). Prawo do składania petycji jest istotnym 
narzędziem demokratycznym, ponieważ zapewnia posłom do Parlamentu Europejskiego 
możliwość sprawdzenia, które kwestie faktycznie powodują obawę obywateli, a także 
pokazuje, że Parlament Europejski jest gotowy do bezpośredniej interwencji w celu 
promowania i ochrony praw obywateli.

Członkowie Komisji Petycji sprawdzają dopuszczalność i analizują treść wszystkich 
złożonych petycji oraz podejmują w związku z nimi działania. Działania te często obejmują 
bezpośredni dialog z innymi komisjami Parlamentu Europejskiego i innymi instytucjami UE, 
zwłaszcza Komisją Europejską, które są proszone o zbadanie sprawy lub wydanie opinii. 
Komisja może również konsultować się z krajowymi organami administracji lub stałymi 
przedstawicielstwami, organizować wizyty informacyjne i sporządzać sprawozdania z własnej 
inicjatywy.  Celem członków Komisji Petycji jest udzielenie składającym petycje odpowiedzi 
wraz z wnioskami i zaleceniami lub przekazanie do innych instytucji lub organów.

Znaczenie obywatelstwa

Przez cały 2012 r. członkowie Komisji Petycji (PETI) poświęcili sporo czasu i podjęli 
znaczne wysiłki w celu omówienia znaczenia obywatelstwa i przeszkód, na które w dalszym 
ciągu napotykają obywatele Unii Europejskiej podczas korzystania ze swoich praw. 

Przede wszystkim Komisja Petycji z zadowoleniem przyjęła realizację europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej w dniu 1 kwietnia 2012 r. Inicjatywa ta stanowi pierwszy instrument 
ponadnarodowej demokracji uczestniczącej i zapewni obywatelom możliwość czynnego 
udziału w kształtowaniu polityki europejskiej i prawodawstwa europejskiego. Komisja PETI 
będzie odgrywać zasadniczą rolę w procesie jako niezależny organizator wysłuchań 
publicznych na temat pomyślnych europejskich inicjatyw obywatelskich wraz z właściwą 
komisją ustawodawczą. W maju członkowie wymienili poglądy z wiceprzewodniczącym 
Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, który ogłosił symboliczną rejestrację pierwszej 
europejskiej inicjatywy europejskiej, dotyczącej polityki odnoszącej się do „Młodzieży w 
Europie” – Braterstwo 2020.

Na posiedzeniu plenarnym w marcu w Brukseli komisja PETI przeprowadziła kluczową 
debatę, podczas której Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy w 
sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (sprawozdawczyni: Adina-Ioana 
Vălean). W sprawozdaniu, w sprawie którego opinie wydały Komisja Kultury, Komisja 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisja Spraw Konstytucyjnych, 
podkreślono kwestie związane ze swobodą przemieszczania się obywateli UE i ochroną praw 
podstawowych, a także zwrócono uwagę na bariery w korzystaniu z praw, na które 
napotykają partnerzy tej samej płci oraz ludność romska. Sprawozdanie powinno przyczynić 
się do podwyższenia poziomu wiedzy i promowania dyskusji na temat znaczenia 
obywatelstwa w Unii Europejskiej.
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Na początku roku komisja PETI wniosła również wkład w prace Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w postaci opinii w sprawie dwóch 
istotnych sprawozdań. Przy ogłaszaniu roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli komisja 
PETI zaapelowała o podjęcie środków w celu poinformowania obywateli Unii o jej pracach i 
pracach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, aby umożliwić im lepsze korzystanie 
z ich praw wynikających z prawa Unii i ich obronę (sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos). 
Jeśli chodzi o program „Prawa i obywatelstwo”, zaproponowany na lata 2014–2020, komisja 
PETI zaapelowała o wyraźne uwzględnienie odwołań do praw osób niepełnosprawnych oraz 
konieczności rozsądnego, dostępnego i przejrzystego rozdzielenia środków w ramach 
programu, które to kwestie były tematem licznych petycji (sprawozdawczyni: Adina-Ioana 
Vălean).

Aby kontynuować rozważania na temat znaczenia obywatelstwa w Unii Europejskiej, komisja 
PETI postanowiła zorganizować wspólne wysłuchanie z Komisją Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Komisją Europejską w dniu 19 lutego 2013 r.

o Wpływ kryzysu gospodarczego na znaczenie obywatelstwa

W 2012 r. kryzys gospodarczy nadal wywierał głęboki wpływ na większość regionów w Unii 
Europejskiej, szybko pogarszając sytuację materialną setek tysięcy gospodarstw domowych. 
Sytuacja ta wywołała wśród obywateli Unii Europejskiej wątpliwości co do kondycji 
instytucji demokratycznych zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i na szczeblu 
europejskim, a także co do sposobu podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim.

We wrześniu Komisja Petycji przeprowadziła długą dyskusję na temat petycji dotyczącej 
właśnie tej kwestii. W petycji, podpisanej przez ponad 10 000 obywateli, przedstawiono 
argumenty za utworzeniem federalnego rządu gospodarczego w Unii Europejskiej, unii 
fiskalnej, która byłaby demokratycznie odpowiedzialna przed Parlamentem Europejskim i 
która oznaczałaby reformy strukturalne mające na celu zwiększenie konkurencyjności i 
zatrudnienia. Składający petycje opowiedzieli się również za powołaniem konwentu 
europejskiego po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Podczas debaty członkowie komisji PETI zgodzili się z poglądem, że obecny kryzys 
gospodarczy narusza prawa obywateli, nie tylko ich prawa gospodarcze, lecz również prawa 
polityczne i społeczne nadane traktatem i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Niewątpliwie erozja demokracji jest powszechnie odczuwana w Unii i pilnie potrzebna jest 
szersza debata publiczna.

W związku z tym komisja PETI postanowiła zaproponować organizację wysłuchania 
publicznego na temat praw obywatelskich i kryzysu gospodarczego w 2013 r. W 
wysłuchaniu, zorganizowanym wspólnie z Komisją Spraw Konstytucyjnych, udział wezmą 
obywatele ze wszystkich państw członkowskich; podczas niego odbędzie się dyskusja na 
temat sposobów i narzędzi zapewnienia większej odpowiedzialności demokratycznej i 
większego zaangażowania demokratycznego.

o Konieczność dobrej administracji i właściwego wdrażania prawa UE

Prawo do dobrej administracji jest prawem podstawowym, które zapewnia bezstronne, 
uczciwe i terminowe postępowanie z pytaniami, problemami i innymi sprawami obywateli. W 
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ostatnich latach liczne petycje świadczą o tym, że obywatele w coraz większym stopniu 
bezpośrednio stykają się z administracją Unii oraz że przypadki arbitralności, niepewności 
prawa i braku przejrzystości stwarzają niebezpieczeństwo umniejszenia zaufania obywateli 
Unii Europejskiej do instytucji europejskich. W związku z tym w kwietniu komisja PETI 
przyjęła opinię dla Komisji Prawnej, w której wyraziła zaniepokojenie tym, że prawo do 
dobrej administracji nie jest wystarczająco chronione. W opinii z zadowoleniem przyjęto 
propozycję nowego prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego, a 
jednocześnie podkreślono konieczność szczegółowych przepisów dotyczących postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i konfliktu interesów 
(sprawozdawczyni: Margrete Auken).

Właściwe wdrażanie prawa Unii Europejskiej jest również istotnym czynnikiem 
warunkującym legitymizację demokratycznych rządów i gwarantującym pełne korzystanie z 
praw przez obywateli. W oddzielnej opinii dla Komisji Prawnej członkowie komisji PETI 
zaznaczyli, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego nadal korzystają z mechanizmu 
petycji w celu zgłaszania przypadków nieprzestrzegania prawa UE przez władze państw 
członkowskich na różnych szczeblach oraz składania skarg w tej sprawie. W szczególności 
członkowie komisji PETI ostrzegli, że obywatele w dużej mierze nie są informowani o 
postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i często 
czują się wprowadzani w błąd co do stosowania prawa UE w przypadkach opóźnień w 
transpozycji, a także co do faktycznego zakresu stosowania Karty praw podstawowych UE. 
Komisja PETI zaapelowała zatem o osiągnięcie konkretnych i wymiernych postępów w 
zakresie większej transpozycji poprzez większy dostęp do informacji na temat skarg, 
dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i innych mechanizmów egzekwowania (sprawozdawczyni: Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg).

Utrzymanie w mocy praw podstawowych

Podobnie jak w latach poprzednich, prawa podstawowe są głównym tematem petycji 
składanych do Komisji Petycji. W xx petycjach złożonych ogółem w 2012 r. poruszono w 
pewnym stopniu kwestię naruszania praw podstawowych i w związku z tym apelowano o 
skuteczniejszą ochronę wartości europejskich określonych w karcie i traktatach. Liczba ta 
stanowi xx% petycji w 2012 r. w porównaniu z xx% w latach 2011, 2010 i 2009. 

UE i jej instytucje mają obowiązek przestrzegania, gwarantowania, ochrony i promowania 
praw podstawowych obywateli europejskich. Komisja Petycji pełni podstawową rolę, jeśli 
chodzi o ten obowiązek, ponieważ konkretnie powierzono jej zadanie poszukiwania środków 
pozasądowych w imieniu składających petycje w celu pomocy obywatelom w korzystaniu z 
ich praw podstawowych oraz we właściwym stosowaniu wartości i zasad zawartych w karcie 
i traktatach.

W tym obszarze Komisja Petycji wniosła wkład w postaci opinii dla Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie stanu praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2010–2011) (sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean). 
W opinii zwrócono uwagę na powszechną dyskryminację obywateli ze względu na ich religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, przynależność do mniejszości, wiek lub orientację 
seksualną. Przypomniano w niej również, że obywatele mają prawo do swobodnego 
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przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii Europejskiej, a także podkreślono, że 
możliwość przenoszenia świadczeń z zabezpieczenia społecznego, emerytury, opieka 
zdrowotna oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych i aktów stanu cywilnego oraz ich 
skutków to istotne prawa.

o Prawa osób niepełnosprawnych

W dniu 5 grudnia 2012 r. Komisja Petycji czynnie uczestniczyła w trzecim posiedzeniu 
Parlamentu Europejskiego Osób Niepełnosprawnych. Liczne petycje świadczą o trudnościach 
napotykanych przez osoby niepełnosprawne oraz o tym, że nie korzystają one z 
podstawowych wolności i praw określonych w Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych. Członkowie komisji PETI bardzo poważnie traktują zatem 
swoje zadanie ustanowienia ram wdrażania konwencji i systematycznie odwołują się do niej 
podczas prac komisji.

Podczas tego wydarzenia członkowie komisji PETI ostrzegli, że obywatele często składają do 
komisji petycje dotyczące niedociągnięć we wdrażaniu obowiązującej zasady równego 
traktowania osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta tworzy bariery, które uniemożliwiają im 
korzystanie z praw obywateli UE, takich jak zwykłe korzystanie z systemu kształcenia, dostęp 
do zatrudnienia, ubezpieczenia, finansowania lub udogodnień transportu publicznego. 

Członkowie komisji PETI przypomnieli uczestnikom, że już w 2009 r. komisja otrzymała 
petycję podpisaną przez ponad milion osób, w której apelowano o zakrojoną na szeroką skalę 
ochronę osób niepełnosprawnych we wszystkich strategiach politycznych Unii Europejskiej. 
W innej, nowszej petycji poruszono kwestię niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE przez niektóre państwa członkowskie, która to praktyka utrudnia 
osiągnięcie celów strategii w sprawie niepełnosprawności. Komisja PETI zaapelowała do 
Komisji Europejskiej o określenie kwestii niepełnosprawności jako uwarunkowania ex ante w 
przypadku wszystkich projektów finansowanych przez UE. 

o Ochrona wolności wypowiedzi i prywatności

W pierwszej połowie 2012 r. jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Parlamencie 
Europejskim była debata na temat międzynarodowej Umowy handlowej dotyczącej 
zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). W lutym przewodnicząca komisji PETI 
Erminia Mazzoni i sprawozdawca ds. umowy ACTA w Parlamencie Europejskim David 
Martin, który jest członkiem przedmiotowo właściwej Komisji Handlu Międzynarodowego, 
otrzymali petycję podpisaną przez ponad dwa i pół miliona osób. Składający petycje wyrazili 
sprzeciw wobec ACTA z powodu tego, że umowa ta naruszyłaby prawa podstawowe 
obywateli w zakresie wolności wypowiedzi i prywatności. W dniu złożenia petycji 
wyemitowano i rozpowszechniono wiele oświadczeń dla prasy.

W czerwcu podczas comiesięcznego posiedzenia komisji PETI wywiązała się debata. Obecni 
byli składający petycje, którzy ostrzegli posłów, że rok 2012 jest przełomowym momentem, 
jeśli chodzi o wyczulenie instytucji Unii Europejskiej na potrzeby obywateli i ich 
odpowiedzialność. Członkowie Komisji Handlu Międzynarodowego, w tym sprawozdawca 
David Martin, wyrazili głębokie ubolewanie, że Komisja Europejska nie podjęła próby 
ponownego rozważenia merytorycznych aspektów ACTA w związku z powszechną krytyką i 
obawami zgłoszonymi przez obywateli. Członkowie komisji PETI stwierdzili, że wyraźna 
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większość opowiada się za odrzuceniem ACTA i zgodzili się przekazać takie stanowisko 
odpowiednim komisjom ustawodawczym w Parlamencie Europejskim.

Wszystkie zaangażowane komisje ustawodawcze (Komisja Rozwoju, Komisja Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisja Prawna oraz Komisja 
Handlu Międzynarodowego) odrzuciły umowę na własnych posiedzeniach. Podczas 
posiedzenia plenarnego w lipcu Parlament Europejski w pełnym składzie zagłosował 
zdecydowaną większością za odrzuceniem ACTA – 478 posłów głosowało przeciw, a jedynie 
39 za (146 osób wstrzymało się od głosu).

o Dostęp do dokumentów i informacji

W listopadzie Komisja Petycji rozpatrzyła petycję dotyczącą podstawowego prawa dostępu 
do dokumentów, które jest chronione Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Ta 
konkretna sprawa dotyczy osiemdziesięcioletniej obywatelki hiszpańskiej, której ojca 
aresztowano i stracono podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939) i która wyjaśniła 
członkom komisji PETI, że krajowe sądy i administracja odmawiają jej dostępu do 
istniejących według niej dokumentów.

Chociaż Komisja Europejska wyraziła głębokie ubolewanie, że sprawa ta wykracza poza 
kompetencje Unii Europejskiej, komisja PETI zwróciła uwagę na kartę oraz rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów, w której podkreślono już, że prawo obywateli do informacji nie jest z reguły 
przestrzegane przez władze państw członkowskich oraz zaapelowano o większą przejrzystość 
na szczeblu państw członkowskich. Pod koniec debaty komisja PETI postanowiła 
skontaktować się z władzami krajowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym i 
zaapelować do nich o ułatwienie dochodzenia prowadzonego przez składającą petycję oraz 
dopilnowanie, by Hiszpania podpisała i ratyfikowała konwencję Rady Europy o dostępie do 
dokumentów urzędowych (CETS nr 205).

o Poszanowanie wyboru w prawie do wolności zrzeszania się

Karta praw podstawowych oraz europejska konwencja praw człowieka dotyczą prawa 
obywateli do wolności zrzeszania się. Sporadycznie do Komisji Petycji wpływają jednak 
petycje, w których poruszana jest kwestia poszanowania wolności negatywnych. W 2012 r. 
komisja PETI nadal zajmowała się złożoną dawno petycją, która służy w tym przypadku za 
przykład. 

W 2008 r. szwedzkie chrześcijańskie stowarzyszenie przedsiębiorców stwierdziło, że jego 
członkowie są zastraszani, ponieważ ze względów religijnych odmawiają przystąpienia do 
układów zbiorowych zawartych przez szwedzkie związki zawodowe. Twierdzili oni, że 
wolność niezrzeszania się jest prawem indywidualnym o znaczeniu takim samym jak wolność 
zrzeszania się, w związku z czym żądali poszanowania prawa do negatywnej wolności 
zrzeszania się. Chociaż Komisja Europejska utrzymuje, że poruszona kwestia dotyczy 
sytuacji wewnętrznej w Szwecji bez związku z prawem UE, członkowie komisji PETI 
obawiają się o potencjalne naruszenie praw podstawowych obywateli, a zatem w 2012 r. 
nadali dalszy bieg petycji, składając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej do Komisji i 
zobowiązując się do omówienia tej sprawy na początku 2013 r.
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Petycja ta przypomina, że prace Komisji Petycji są bardzo podobne do prac Komisji 
Europejskiej i sądownictwa. Zwłaszcza w odniesieniu do ochrony praw podstawowych i w 
celu nadania konkretnego znaczenia pojęciu obywatelstwa członkowie komisji PETI mają 
przede wszystkim obowiązek zbadania zarzutów składających petycje oraz dopilnowania, by 
rozważania na temat prawa UE i jego interpretacja na szczeblu instytucjonalnym nie stały się 
bezwzględne, martwe lub oderwane od codziennego życia obywateli. 

o Prawa własności

Na początku 2012 r. Komisja Petycji utworzyła nieformalną grupę roboczą, w której skład 
weszli członkowie wszystkich grup politycznych, w celu omówienia od dawna poruszanej 
kwestii poszanowania praw własności w Hiszpanii, a zwłaszcza ustawy o strefie przybrzeżnej 
tego kraju. 

Od marca do listopada odbyło się sześć posiedzeń, na których posłowie rozpatrzyli treść 74 
petycji w tej sprawie, które poruszają wiele różnorodnych spraw, a zwłaszcza kwestię 
niepewności prawnej, z którą spotykają się właściciele nieruchomości w związku z ustawą, 
która według nich została wdrożona z mocą wsteczną i – jak w wielu przypadkach twierdzą 
składający petycje – w sposób arbitralny.

W kwietniu grupa robocza przeprowadziła wymianę poglądów z dwoma przedstawicielami 
hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente). Zgodnie z ogłoszeniem dyrektora generalnego ds. strefy przybrzeżnej, 
skierowanym do grupy roboczej, w październiku rząd wprowadził zmiany do ustawy o strefie 
przybrzeżnej. Do końca 2012 r. projekt ustawy był na etapie wprowadzania poprawek w 
ramach krajowego procesu ustawodawczego. 

Dialog z władzami hiszpańskimi okazał się ogólnie pozytywny. Aby kontynuować wymianę 
poglądów i zapewnić poszanowanie praw podstawowych składających petycje, do końca roku 
grupa robocza postanowiła podjąć działania następcze w związku ze swoimi pracami w 
postaci przeprowadzenia wizyty informacyjnej w Madrycie na początku 2013 r., podczas 
której delegacja komisji PETI spotka się ze składającymi petycje, władzami oraz innymi 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Konieczność ochrony środowiska i zdrowia publicznego

Komisja Petycji zdecydowanie uważa, że obowiązkiem władz publicznych, od szczebla 
lokalnego do szczebla europejskiego, jest zapewnienie ochrony i wzmocnienia różnorodności 
biologicznej oraz naszych ekosystemów, nie tylko na obszarach wyznaczonych do specjalnej 
ochrony, lecz również w pozostałych miejscach.

Niewątpliwie ochrony środowiska nie można oddzielić od ochrony zdrowia publicznego. 
Zanieczyszczenie i niewłaściwe praktyki w zakresie ochrony środowiska narażają obywateli 
na poważne zagrożenia dla zdrowia, które są długotrwałe i często zagrażają życiu. Komisja 
Petycji bardzo poważnie traktuje prawo obywateli do korzystania ze zdrowego środowiska, w 
związku z czym musi uznać zagrożenia dla zdrowia za nieodłącznie związane z oceną 
oddziaływania projektów i działań na środowisko.

Dlatego faktycznie codzienne życie i źródła utrzymania obywateli europejskich w dużej 
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mierze zależą od dobrego stanu naszego środowiska i nie ulega wątpliwości, że 
odpowiedzialność za zapewnienie wysokich standardów ochrony spoczywa na władzach 
publicznych na szczeblu państw członkowskich. Realia te znajdują odzwierciedlenie w tym, 
że zdecydowana większość petycji składanych do Komisji Petycji dotyczy środowiska. W 
2012 r. ogólna liczba petycji złożonych na ten ogólny temat wyniosła xx, co stanowi xx% 
wszystkich petycji. Dla porównania – w latach 2011, 2010 i 2009 odsetek ten wynosił xx%. 
Wiele petycji odnosiło się konkretnie do zanieczyszczenia (xx), odpadów (xx), ochrony i 
zachowania (xx), ocen oddziaływania (xx) oraz wody (xx).

W dniu 5 grudnia przewodnicząca komisji PETI Erminia Mazzoni przemawiała na 
konferencji Komitetu Regionów, na której omawiano 7. program działań w zakresie 
środowiska oraz sposoby lepszego wdrażania prawa UE dotyczącego ochrony środowiska. W 
imieniu komisji PETI przewodnicząca zasadniczo podkreśliła wynikające z dyrektywy w 
sprawie oceny oddziaływania na środowiska prawa obywateli do konsultacji w odniesieniu do 
różnych projektów, które mogłyby wpływać na środowisko. Zbyt często komisja PETI 
otrzymuje petycje od obywateli, którzy poruszają kwestię braku konsultacji społecznych w 
przypadku dużych robót publicznych i prywatnych. Po drugie, przewodnicząca Mazzoni 
zaapelowała do Komisji Europejskiej o większe i dokładniejsze monitorowanie planów 
gospodarowania odpadami w Europie, ponieważ wielu składających petycje odnosi się do 
systematycznego naruszania dyrektyw dotyczących odpadów. Ponadto przewodnicząca 
przypomniała Komisji o porozumieniu międzyinstytucjonalnym, zgodnie z którym 
szczegółowe informacje o przyczynach i statusie postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego muszą zostać przekazane Parlamentowi w sposób 
terminowy i wyczerpujący. 

W 2012 r. członkowie komisji PETI jednoznacznie wyrazili opinię, że lepsze zarządzanie 
środowiskiem i bardziej efektywne mechanizmy dochodzenia roszczeń są bezpośrednio 
związane z przejrzystością i dostępem do informacji. W opinii komisji PETI w sprawie 
lepszego wykorzystania potencjału środków ochrony środowiska, która stanowiła wkład w 
prace Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, podkreślono, że wysokie standardy informacji i przejrzystości mają istotne 
znaczenie dla zapewnienia zgody obywateli na unijną politykę ochrony środowiska 
(sprawozdawca: Giles Chichester).

o Praktyki w zakresie gospodarowania odpadami stosowane we Włoszech – wizyta 
informacyjna komisji PETI w 2012 r.

Gospodarowanie odpadami to temat powracający w petycjach w ostatnich latach, przy czym 
liczba petycji poświęconych temu zagadnieniu wzrosła z xx petycji w roku 2009, 2010 i 2011 
do xx w roku 2012. Komisja Petycji poświęciła tej kwestii sporo czasu i zasobów już w roku 
2011, a jej prace zakończyły się przyjęciem w lutym 2012 r. przez wszystkich posłów do 
Parlamentu Europejskiego sprawozdania z inicjatywy własnej w sprawie kwestii zgłaszanej 
przez składających petycje w związku ze stosowaniem w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej dyrektywy o gospodarowaniu odpadami oraz dyrektyw powiązanych 
(sprawozdawca: Carlos José Iturgaiz Angulo).

Jednak wszechobecna niewydolność systemu gospodarowania odpadami we Włoszech 
skłoniła Komisję Petycji do kontynuowania rozpatrywania petycji w tej dziedzinie w roku 
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2012. Na początku tego roku posłowie debatowali nad nowymi petycjami dotyczącymi 
gospodarowania odpadami i nielegalnych wysypisk odpadów w regionach Kampania i 
Lacjum. Składający petycje i przedstawiciele władz włoskich byli obecni w trakcie debat, 
podczas których Komisja Europejska wyraziła niezadowolenie z postępów osiągniętych we 
Włoszech od czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2007 r., w 
którym nakazał on Włochom postępowanie zgodne z dyrektywą w sprawie gospodarowania 
odpadami. W październiku 2012 r. Komisja Europejska postanowiła skierować Włochy 
ponownie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ chciała uzyskać 
orzeczenie grzywien w związku z niewykonaniem przez władze włoskie poprzedniego 
wyroku.

Komisja PETI postanowiła zatem przeprowadzić wizytę informacyjną w regionach Kampanii 
i Lacjum. Delegacja miała miejsce w dniach 29–31 października 2012 r., a w jej skład weszły 
trzy posłanki (Judith Merkies jako szef delegacji, Margrete Auken i Erminia Mazzoni, 
przewodnicząca komisji PETI), a także siedmiu członków towarzyszących z 
zainteresowanego państwa członkowskiego (Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Clemente 
Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, David-Maria Sassoli i Niccolò Rinaldi). Delegacja 
udała się do Malagrotty, Monti dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo i składowiska A.M.A. 
przy Via Salaria pod Rzymem oraz spotkała się ze składającymi petycje i władzami 
publicznymi zarówno w Rzymie, jak i w Neapolu.

Po powrocie delegacja wyraziła niezadowolenie z polityki prowadzonej w regionie Lacjum w 
zakresie gospodarowania odpadami, a w szczególności z nadmiernego wykorzystania 
składowisk odpadów, a także głębokie ubolewanie nad widoczną niezdolnością władz 
regionalnych i władz prowincji do bardziej przejrzystej i spójnej współpracy z gminami i przy 
ustalaniu praktycznej strategii w zakresie odpadów z udziałem społeczeństwa obywatelskiego 
w oparciu o ograniczenie odpadów, ich sortowanie i recykling, w tym kompostowanie i 
biomechaniczne przetwarzaniu odpadów. Członkowie delegacji uznali jednak podejście 
obecnego ministra ds. środowiska za pozytywne i konstruktywne oraz zasługujące na 
poparcie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Delegacja stwierdziła również, że rola i uprawnienia specjalnego komisarza w Lacjum są 
całkowicie niedopasowane do rzeczywistych problemów ludności ze względu na zaskakujący 
poziom długoterminowej niegospodarności oraz to, że uprawnienia do podejmowania działań 
nadzwyczajnych odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego i są wyraźnie sprzeczne z 
wieloma aspektami prawodawstwa UE dotyczącego odpadów. Ponadto członkowie 
zauważyli, że prywatyzacja przyczyniła się do powstania spirali pogarszania się 
gospodarowania odpadami, co miało katastrofalne skutki dla ludności lokalnej i przyniosło 
korzyści wyłącznie zorganizowanym grupom przestępczym zwanym ogólnie mafią. 

Jeśli chodzi o zalecenia, delegacja między innymi zaapelowała do władz włoskich o 
nawiązanie konstruktywnego dialogu ze składającymi petycje i społeczeństwem 
obywatelskim, przypominając prawo obywateli do konsultacji społecznych. Delegacja 
wezwała również Komisję Europejską do uwolnienia niezbędnych funduszy, które są 
konieczne do wsparcia wysiłków władz gminy Neapol, oraz do jednoczesnej regularnej 
kontroli poniesionych wydatków i opublikowania takich corocznych kontroli w przejrzystym 
rejestrze dostępnym do wglądu obywateli. Delegacja zaleciła również, aby wojsko wycofało 
się z każdego aspektu polityki dotyczącej odpadów oraz aby niezwłocznie odwołano 
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uprawnienia nadane specjalnemu komisarzowi poprzez zastosowanie instrumentu 
nadzwyczajnego ustawodawstwa.

o Ocena oddziaływania projektów i działań na środowisko i zdrowie publiczne

W 2012 r. Komisja Petycji ponownie rozpatrzyła liczne petycje przedstawione przez 
obywateli, których dotyczyły skutki określonych projektów lub oddziaływania na środowisko 
i ich zdrowie lub którzy byli zaniepokojeni tymi skutkami. Do kategorii tej należy około xx% 
petycji złożonych w 2012 r. w porównaniu z xx w latach poprzednich.

I tak na przykład podczas marcowego posiedzenia komisji posłowie przyjęli irlandzkiego 
rolnika, który złożył petycję w 2006 r. Komisja Petycji odwiedziła jego gospodarstwo w 2007 
r. i od tamtej pory posłowie udzielają składającemu petycję wsparcia w jego wysiłkach 
mających na celu uzyskanie uznania i przeprosin za tragiczne skutki, jakie toksyczne emisje z 
położonej nieopodal fabryki miały na jego własne zdrowie i zdrowie jego rodziny. Władze 
irlandzkie i były przewodniczący Związku Rolników Irlandzkich byli również obecni podczas 
debaty, która zakończyła się decyzją członków komisji PETI o dążeniu do przeprowadzenia 
niezależnej oceny dotychczas dostępnych danych i informacji.

Składający petycje z Tarentu we Włoszech byli również zaniepokojeni wpływem 
nadmiernego zanieczyszczenia przemysłowego na zdrowie i dobrostan lokalnej ludności. Ich 
petycja dotyczy wyjątkowo wysokich poziomów emisji dioksyn z huty stali, które narażają 
ponad 20 000 rodzin na ryzyko przewlekłej choroby. Podczas omawiania petycji w 
październiku obecni byli komisarz europejski ds. przedsiębiorstw i przemysłu Antonio Tajani 
oraz przewodnicząca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE Amalia Sartori. 
Petycja skłoniła członków komisji PETI do przedłożenia na posiedzeniu plenarnym projektu 
rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego, zrównoważonego i konkurencyjnego 
przemysłu hutniczego.

Okazało się, że pozwolenia na działalność wydobywczą ogólnie były oceniane negatywnie 
przez okolicznych mieszkańców, którzy od początku obawiali się o wpływ tego sektora na 
środowisko. Ponadto komisja PETI zwraca uwagę, że często w petycjach dotyczących tej 
kwestii pojawiają się skargi na oceny oddziaływania na środowisko, które według 
składających petycje są niedokładne i stronnicze, jeśli w ogóle zostały przeprowadzone, a 
także wzmianki o systematycznym braku konsultacji z lokalną ludnością i dostępu do 
informacji. W 2012 r. komisja PETI rozpatrywała szereg petycji dotyczących działalności 
wydobywczej, między innymi w Angoulême we Francji oraz w Oencii w Hiszpanii.

Inna petycja, która wywołała znaczącą debatę w listopadzie, dotyczyła pozwolenia 
udzielonego francuskiemu przedsiębiorstwu energetycznemu na składowanie 120 000 ton 
dwutlenku węgla w Jurançon we Francji. Składający petycje ostrzegli, że wyznaczone do tego 
miejsce znajduje się na obszarze sejsmicznym w centrum regionu uprawy winorośli. Według 
składających petycje podobne projekty w Niemczech, Holandii i Stanach Zjednoczonych 
zostały zawieszone w związku ze znaczącym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. Członkowie komisji PETI nalegali na dodatkowe zbadanie tej sprawy przez 
Komisję Europejską.

W sektorze energetycznym poszukiwanie i eksploatacja gazu i oleju łupkowego za pomocą 
technik szczelinowania hydraulicznego jest źródłem poważnych obaw, co prowadzi do 
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odrzucenia tych praktyk w Unii Europejskiej. Petycje złożyli w ostatnich latach obywatele we 
Francji, Rumunii, Polsce, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. Składający 
petycje uważają, że obecne ramy prawne UE dotyczące szczelinowania hydraulicznego są 
nieodpowiednie i zawierają budzące obawę braki i luki prawne. Składający petycje zwracali 
zwłaszcza uwagę na sytuację, w której istotne akty ustawodawcze UE dotyczące ochrony 
środowiska, takie jak ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, nie zostały zmienione w sposób zapewniający stosowne uwzględnienie 
skutków i zagrożeń wynikających z tej nowej techniki. Ponadto składający petycje utrzymują, 
że poszukiwanie i eksploatacja oleju i gazu łupkowego są sprzeczne z transformacją sektora 
energetyki w kierunku społeczeństwa odchodzącego od paliw kopalnych, co postrzegają jako 
jedyny opłacalny wariant łagodzenia zmiany klimatu. Składający petycje zwrócili się do 
Komisji Petycji o domaganie się natychmiastowego wprowadzenia moratorium na 
poszukiwania i eksploatację oleju i gazu łupkowego, a następnie prawodawstwa zakazującego 
tych praktyk. 

Zważywszy na pilny charakter tej kwestii i na znaczną liczbę obywateli i państw 
członkowskich, których ona dotyczy, komisja PETI zorganizowała warsztat na temat gazu 
łupkowego w dniu 9 października 2012 r. wraz z Departamentem Tematycznym ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych PE. Obecni byli sprawozdawcy z Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także składający petycje, eksperci z tej dziedziny, 
przedstawiciele sektora oraz urzędnicy z państw członkowskich. Komisja PETI zapewniła 
wszystkim uczestnikom platformę służącą do porównania i skonfrontowania ich poglądów 
oraz z zadowoleniem przyjęła wynikające z tego sprawozdanie, przygotowane przez 
departament tematyczny.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że w drugiej połowie roku Komisja Petycji rozpatrzyła dwie 
petycje złożone przez obywateli irlandzkich, w związku z którymi w 2013 r. odbędzie się 
wizyta informacyjna. Jedna z nich to petycja złożona dawno, w 2006 r., która dotyczy 
trującego szlamu nagromadzonego w ujściu rzeki Shannon na skutek działania pobliskiej 
fabryki aluminium. Składający petycje ostrzegają, że szlam jest poważnym i nieodwracalnym 
zanieczyszczeniem wód gruntowych i rzeki Shannon. Inna petycja dotyczy projektu gęstej 
zabudowy, która ma powstać na obszarze uznanym za zagrożony powodzią. W związku z tym 
lokalni mieszkańcy obawiają się, że ich domy będą zagrożone powodzią. Przed ustaleniem 
terminów wizyty informacyjnej w 2013 r. członkowie komisji PETI postanowili zwrócić się 
do stałego przedstawicielstwa Irlandii i Komisji ds. Dochodzeń, Nadzoru i Petycji parlamentu 
irlandzkiego (Oireachtas) o opinię w tych sprawach. 

o Wdrażanie przepisów dotyczących wody

Na początku roku Komisja Petycji wniosła wkład w prace Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w postaci opinii w sprawie 
wdrożenia przepisów UE dotyczących wody (sprawozdawca: Nikolaos Chountis). W opinii 
uznano, że woda to wspólne dobro należące do całej ludzkości, w związku z czym nie 
powinna ona stanowić źródła zysku. Ponadto członkowie komisji PETI podzielają pogląd, że 
dostęp do wody powinien być podstawowym i powszechnym prawem oraz że korzystanie z 
wody w sposób zgodny z zasadami trwałego rozwoju to zarówno ekologiczna, jak i 
zdrowotna konieczność, która pełni zasadniczą rolę w cyklu regulacji klimatu. 
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Szybkie i właściwe wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej jest zatem ważnym przedmiotem 
zainteresowania członków komisji PETI, zwłaszcza dlatego że obywatele regularnie podają 
fakty świadczące o powszechnym nieskutecznym jej wdrożeniu i egzekwowaniu.  Już w 
styczniu w związku z petycją z Wielkiej Brytanii komisja PETI postanowiła skontaktować się 
z rządem szkockim i właściwą radą okręgową z prośbą o wyjaśnienie braku wdrożenia 
dyrektywy w sprawie wody pitnej i ramowej dyrektywy wodnej. W maju komisja PETI 
dowiedziała się od składających petycje z Hiszpanii o rzekomo niedozwolonym pozyskiwaniu 
wody z nielegalnych studni w pobliżu Jaén, co może mieć poważny wpływ na obszar objęty 
siecią Natura 2000.

W opinii komisja PETI wezwała Komisję Europejską do zlikwidowania dotacji, które 
zniechęcają do wydajnego gospodarowania wodą, oraz do uruchomienia funduszy na dotacje 
celowe – zwłaszcza dla ludności ubogiej i wiejskiej – na rzecz powszechnego dostępu do 
wody po przystępnych cenach. Jednocześnie Komisja Petycji wezwała Komisję i państwa 
członkowskie do usprawnienia systemu monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do 
chemicznych substancji zanieczyszczających wodę, a także zwróciła się do Komisji o 
opracowanie planu wydajniejszego zarządzania zasobami wodnymi, jak i koncepcji ochrony 
zasobów wodnych w UE. Podstawą odpowiednich strategii powinien być dogłębny przegląd 
wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej, polityki UE w zakresie niedoboru wody i suszy oraz 
unijnej polityki przystosowywania się w odniesieniu do gospodarki wodnej.

Ponadto Komisja Petycji postanowiła przeprowadzić wizytę informacyjną w hiszpańskim 
regionie Galicia w 2013 r. w celu zbadania szeregu petycji, w których poruszono kwestię 
wysokiego poziomu zanieczyszczenia wody na różnych obszarach przybrzeżnych, zwłaszcza 
w kilku dorzeczach charakteryzujących się bardzo dużą różnorodnością biologiczną, w tym 
na obszarze objętym siecią Natura 2000.

Obywatele na rynku wewnętrznym

o Przemieszczanie się po Europie

Składający petycje przedstawiają fakty świadczące o tym, że obywatele w Unii Europejskiej 
nadal napotykają bariery w korzystaniu ze swobody przemieszczenia się jako osoby 
prywatne, pracownicy oraz konsumenci towarów i usług. Liczba petycji złożonych w 2012 r. 
w związku z rynkiem wewnętrznym wyniosła xx, co stanowi około xx% wszystkich petycji. 
Dla porównania – w ostatnich latach liczba ta wynosiła xx.

Petycje związane z rynkiem wewnętrznym można podzielić na te, które odnoszą się do 
swobodnego przepływu osób (xx% wszystkich petycji dotyczących rynku wewnętrznego), 
swobodnego przepływu towarów i usług (xx%) oraz uznawania kwalifikacji (xx%). Na 
przykład członkowie komisji PETI otrzymali petycję z Hiszpanii, w której skarżono się na to, 
że różne systemy pobierania opłat za przejazd w UE tworzą przeszkody w swobodnym 
przepływie osób, towarów i usług. Komisja Europejska poinformowała składających petycje i 
komisję PETI, że stale monitoruje tę kwestię z myślą o promowaniu harmonizacji polityki w 
zakresie pobierania opłat drogowych. 

W marcu w opinii dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie 
dwudziestu głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z 
jednolitym rynkiem podkreślono, że państwa członkowskie ciągle nie dokonują prawidłowej 
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transpozycji prawa UE w tej dziedzinie lub nie wdrażają go prawidłowo oraz zaapelowano do 
Komisji o podjęcie w odpowiednim czasie stosownych działań, gdy do tego dochodzi 
(sprawozdawca: Simon Busuttil).

Komisja Petycji otrzymuje również skargi na nieskuteczną transgraniczną współpracę 
sądową. W sprawie rozpatrzonej w listopadzie obywatel Portugalii wskazał, że przez 16 lat 
pracował w przedsiębiorstwie holenderskim na platformie na Morzu Północnym, a jego 
pracodawcy nie zarejestrowali go w instytucjach zabezpieczenia społecznego, pozbawiając go 
tym samym jego własnych uprawnień. Komisja Europejska zauważyła, że sprawa ta była 
podstawą postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz 
że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pociągnęło a sobą sankcje na 
korzyść składającego petycję.

o Ochrona praw konsumentów

Poprawa i ochrona praw konsumentów jest kwestią najwyższej wagi dla codziennego życia 
obywateli. Liczba petycji złożonych w 2012 r. w związku z tą kwestią wyniosła xx, co 
stanowi około xx% wszystkich petycji. Dla porównania – w ostatnich latach liczba ta 
wynosiła xx.

Obywatele oczekują pewności, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo produktów i usług 
nabywanych przez nich w Unii Europejskiej, lecz zbyt często zdarzają się przypadki 
wprowadzającego w błąd oznakowania, dyskryminacyjnych praktyk sprzedaży, obniżonych 
norm bezpieczeństwa, opóźnień i podawania błędnych informacji w ramach obsługi klienta 
oraz oczywistych nieuczciwych praktyk gospodarczych. Na przykład w lipcu członkowie 
komisji PETI omawiali grupę pięciu petycji złożonych przez obywateli włoskich, którzy 
poinformowali, że składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych w niektórych regionach Włoch są znacznie wyższe niż w innych 
regionach. Członkowie komisji PETI obawiają się, że praktyka ta jest dyskryminująca i 
stanowi naruszenie ochrony konsumentów, w związku z czym prowadzą dialog z władzami 
krajowymi i Komisją Europejską w celu dalszego zbadania treści petycji.

Ponadto w petycjach przedstawiono fakty świadczące o tym, że wzmocniona współpraca 
transgraniczna i harmonizacja wyraźnie służy ochronie praw konsumentów. W listopadzie 
komisja PETI z zadowoleniem przyjęła sugestie składającego petycję, który skarżył się na 
sposób postępowania linii lotniczych z zagubionym bagażem oraz na to, że najwyraźniej 
coraz więcej bagaży ginie na lotniskach w UE. Kwestie związane z bagażem skłoniły do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ewentualnej zmiany rozporządzenia UE 
w tej sprawie. Członkowie komisji PETI zaapelowali zatem do Komisji o popularyzację 
wiedzy o właściwych przepisach wśród pasażerów oraz monitorowanie działań państw 
członkowskich w celu zadbania o stosowanie takich przepisów.

Dobrostan zwierząt w Unii Europejskiej

W 2012 r. Komisja Petycji poświęciła znaczną uwagę dobrostanowi zwierząt. Na początku 
roku komisja PETI wniosła wkład w prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w postaci opinii 
dotyczącej sprawozdania w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i 
dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (sprawozdawca: Victor Boştinaru).
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W opinii zwrócono uwagę na ciągle wzrastającą liczbę petycji składanych przez europejskich 
obywateli ze wszystkich państw członkowskich, którzy domagają się zaostrzenia przepisów w 
sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt w celu usunięcia istniejących luk prawnych. Komisja 
PETI nie tylko odniosła się do organizowanych obecnie widowisk, które powodują stres lub 
urazy i/lub śmierć zwierząt, takich jak walki byków, lecz również do dużej liczby 
bezpańskich psów i kotów, które wyraźnie nie są objęte europejskimi przepisami ramowymi 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

W czerwcu, biorąc pod uwagę znaczną liczbę petycji od obywateli UE domagających się 
ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, 
komisja PETI przedłożyła na posiedzeniu plenarnym projekt rezolucji w sprawie 
ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, 
który został przyjęty przez Parlament w lipcu. W rezolucji wezwano Unię Europejską i 
państwa członkowskie do ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie praw zwierząt 
domowych, a Komisję do przedstawienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt 
domowych i bezpańskich.

Kontakt z obywatelami

Komisja Petycji bardzo podkreśla, że potrzebne jest zwiększenie widoczności procesu 
składania i rozpatrywania petycji wśród obywateli Unii Europejskiej. W ramach swojej pracy 
członkowie Komisji Petycji nie tylko rozpatrują kwestie będące przedmiotem petycji, ale 
także szerzą wiedzę na temat praw obywateli Unii Europejskiej i osób przebywających na jej 
terytorium. W związku z tym warto zauważyć, że zgodnie z wynikami badania Flash 
Eurobarometer 365 dotyczącego kwestii obywatelstwa w UE w roku 2012 nieco ponad jedna 
trzecia obywateli (36%) uważała się za dobrze poinformowanych o swoich prawach. Badanie 
wykazało dodatkowo, że 89% obywateli wie o prawie złożenia skargi do Komisji 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2012 r. komisja PETI nadal prowadziła aktywną korespondencję z obywatelami i 
składającymi petycje za pomocą różnych kanałów w celu poprawy widoczności i 
koncentrowała swoje wysiłki na kilku kluczowych aspektach, o których mowa poniżej.

o Zapraszanie składających petycje na posiedzenia komisji

Udział składających petycje w posiedzeniach komisji nie jest konieczny, lecz z pewnością 
dodaje dynamiki dyskusji. Pożądana jest również obecność władz publicznych 
zainteresowanych państw członkowskich oraz innych zainteresowanych stron. Warto zwrócić 
uwagę, że komisja PETI jest jedyną komisją, która systematycznie zapewnia platformę, na 
której obywatele mogą zgłaszać swoje obawy bezpośrednio posłom do Parlamentu 
Europejskiego i która umożliwia wielostronny dialog między instytucjami UE, władzami 
krajowymi i składającymi petycje w sytuacji całkowitej przejrzystości. 

Uczestnicy w 2012 r. w porównaniu z latami poprzednimi.

2009 2010 2011 2012

Liczba uczestników 245 243 242
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ogółem

Liczba uczestników 
będących składającymi 
petycje

86 89 148

Liczba osób, które 
otrzymały zwrot

24 12 12

Koszt zwrotu €10 665 €5 710 €6 513

o Organizacja wizyt informacyjnych

Delegacje członków komisji PETI na obszarach, których dotyczą petycje, mają miejsce od 
jednego razu do czterech razy w roku i są zasadniczym elementem prac komisji. Decyzja o 
wysłaniu delegacji zazwyczaj wiąże się z koniecznością zgromadzenia faktów dotyczących 
petycji, które omawiano na posiedzeniach komisji. Wizyty wówczas wymagają wielu tygodni 
przygotowań w celu zapewnienia członkom komisji PETI i pracownikom możliwości udania 
się w miejsca, których dotyczą petycje, oraz spotkania się ze składającymi petycje, władzami 
krajowymi, a także innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Wizyty są 
krótkie i intensywne, a po nich prowadzone są dalsze dyskusje na posiedzeniach komisji i 
sporządzany jest dokument roboczy przedstawiający wnioski i zalecenia.

W 2012 r. Komisja Petycji zorganizowała dwudniową delegację do regionów Kampanii i 
Lacjum we Włoszech w celu zbadania kwestii gospodarowania odpadami (zob. specjalna 
część poświęcona środowisku – petycje dotyczące odpadów).

Jeśli chodzi o plany na 2013 r., komisja PETI postanowiła zorganizować delegacje do Galicii 
w Hiszpanii, gdzie uda się na kilka wybrzeży riasowych i rozpatrzy kwestie związane z 
zanieczyszczeniem wody; do Madrytu w Hiszpanii w celu prowadzenia dalszego dialogu z 
władzami hiszpańskimi na temat ustawy o strefie przybrzeżnej; do Grecji, gdzie zbada petycje 
dotyczące gospodarowania odpadami; do Polski, w przypadku której będzie to wizyta 
odroczona w 2012 r., w celu rozpatrzenia szeregu projektów dotyczących kopalni 
odkrywkowych na Dolnym Śląsku; oraz do Irlandii, gdzie komisja PETI zbada również 
kwestie związane z zanieczyszczeniem wody w Cork i Kilkenny, na zaproszenie Komisji 
Petycji parlamentu irlandzkiego (Oireachtas).

o Poprawa elektronicznego dostępu do informacji

Strona internetowa Komisji Petycji zawiera wiele informacji na temat prawa do składania 
petycji oraz procesu ustalania ich dopuszczalności i rozpatrywania. Umożliwia ona również 
obywatelom składanie petycji za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie 
krótkiego i prostego formularza. W 2012 r. przez internet złożono xx% petycji, a pozostałe 
petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty. Dla porównania – w poprzednich latach liczba ta 
wynosiła xx.

W celu poprawy dostępu obywateli do procesu składania i rozpatrywania petycji komisja 
PETI nadal pracuje nad projektem i uruchomieniem nowego portalu internetowego. Ta nowa 
strona internetowa będzie zawierać nowe informacje, a przede wszystkim umożliwi 



PE508.200v01-00 24/25 PR\932434PL.doc

PL

korzystanie z nowych funkcji, takich jak informacje dotyczące istniejących petycji i 
możliwość dodawania do nich podpisów. Wartością dla obywateli będzie nie tylko 
uczestnictwo, lecz również korzyści edukacyjne, ponieważ portal internetowy będzie 
przedstawiać przejrzysty obraz kwestii dotyczących obywateli i związanych z nimi prac 
komisji PETI.

o Publikacja biuletynu komisji PETI

Wydano sześć numerów biuletynu informacyjnego komisji PETI, które dostarczono do ponad 
1000 osób. Biuletyn komisji PETI jest dostępny na jej stronie internetowej i jest 
rozpowszechniany podczas jej posiedzeń i przy okazji innych wydarzeń, a także wydawany 
na Facebooku. Mniej więcej połowa odbiorców to posłowie do Parlamentu Europejskiego lub 
jego pracownicy, a pozostali to po równo pracownicy innych instytucji UE i osoby prywatne.

o Wprowadzenie interaktywności

Dla Komisji Petycji wyjątkowe znaczenie ma strumieniowa transmisja online jej posiedzeń. 
Bardzo wiele petycji jest podpisywanych przez wiele osób składających petycje, które często 
przyjeżdżają do Brukseli na posiedzenia. W związku z tym transmisja strumieniowa online 
umożliwia wielu obywatelom oglądanie dyskusji na żywo w internecie.

W celu zwiększenia widoczności i interaktywności komisja PETI rozpowszechnia również 
informacje i ustosunkowuje się do nich za pośrednictwem mediów społecznych, takich jak 
Facebook i Twitter. Zamieszczane informacje są czytane, pozytywnie oceniane, udostępniane 
i komentowane przez grupę około 1 500 osób, z czego większość to osoby prywatne.

Ponadto komisja PETI podejmuje jak największe starania, aby być obecna na dorocznym dniu 
otwartym. W sobotę 12 maja 2012 r. członkowie i pracownicy sekretariatu przyjęli setki 
gości, którzy chcieli dowiedzieć się w punkcie informacyjnym DG IPOL o pracach 
Parlamentu Europejskiego.

o Współpraca z biurami informacyjnymi PE w państwach członkowskich

Bardzo istotną rolę pełnią biura informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach 
członkowskich jako zdecentralizowane źródła dostępu do wszystkich usług Parlamentu dla 
społeczeństwa obywatelskiego i oficjalnych organów. Zwłaszcza podczas wizyt 
informacyjnych komisja PETI koordynuje działania z odpowiednimi biurami informacyjnymi 
w celu rozpowszechniania informacji wśród obywateli i organizacji konferencji prasowych. 
Natomiast obywatele sporadycznie składają petycje za pośrednictwem biur informacyjnych 
Parlamentu Europejskiego w swoich krajach, które przekazują je następnie Komisji Petycji.
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ZAŁĄCZNIK ZAWIERAJĄCY DANE STATYSTYCZNE


