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5.3.2014 A7-0131/1 

Poprawka  1 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. z zadowoleniem zauwaŜa, Ŝe podczas 

wizyty informacyjnej w Galicji, w lutym 

2013 r., zdołano przeprowadzić obszerne 

dyskusje z autorami petycji oraz władzami 

regionalnymi, dotyczące braku 

odpowiednich oczyszczalni ścieków w 

regionie, co wpływa na zdrowie ludności 

lokalnej oraz na działalność gospodarczą 

na niektórych obszarach, 

zanieczyszczonych osadem 

i pozostałościami zawierającymi 

substancje, które zagraŜają zdrowiu 

publicznemu i środowisku, a potencjalne 

produkcji owoców morza prowadzonej na 

niektórych obszarach; oczekuje, Ŝe władze 

stanowczo zobowiąŜą się do podjęcia 

bardziej zdecydowanych działań na rzecz 

rozwiązania tych problemów oraz Ŝe w 

tym celu skutecznie wprowadzony zostanie 

zintegrowany plan oczyszczania ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na całym 

wybrzeŜu riasowym; wyraŜa ubolewanie z 

powodu długotrwałej i nietypowej 

procedury opracowywania wniosków z 

wizyty; z Ŝalem odnotowuje fakt, Ŝe do 

sprawozdania nie załączono sprawozdania 

mniejszości sporządzonego przez dwóch 

członków delegacji; 

17. z zadowoleniem zauwaŜa, Ŝe podczas 

wizyty informacyjnej w Galicji, w lutym 

2013 r., zdołano przeprowadzić obszerne 

dyskusje z autorami petycji oraz władzami 

regionalnymi, dotyczące braku 

odpowiednich oczyszczalni ścieków w 

regionie; zatwierdza wnioski i zalecenia 

zawarte w sprawozdaniu z wizyty 

informacyjnej, przyjętym przez Komisję 

Petycji w dniu 17 grudnia 2013 r., 

dotyczące konieczności kontynuowania 

wysiłków na rzecz zakończenia sprzątania 

i regeneracji wybrzeŜa riasowego, które 

było celem wizyty informacyjnej; 

 

Or. en 
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Poprawka  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zauwaŜa nieustanny napływ 

korespondencji od obywateli, którzy 

zwracają się do Parlamentu z roszczeniami 

w sprawach wykraczających poza zakres 

kompetencji UE zgodnie z art. 227 

Traktatu i art. 51 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej; wzywa 

do wypracowania lepszych metod 

rozpatrywania tych pism obywateli, 

z uwzględnieniem obowiązków Parlamentu 

w zakresie korespondencji z obywatelami; 

22. zauwaŜa nieustanny napływ 

korespondencji od obywateli, którzy 

zwracają się do Parlamentu z roszczeniami 

w sprawach wykraczających poza zakres 

kompetencji UE zgodnie z art. 227 

Traktatu i art. 51 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej; wzywa 

do wypracowania lepszych metod 

rozpatrywania tych pism obywateli, 

z uwzględnieniem obowiązków Parlamentu 

w zakresie korespondencji z obywatelami; 

w związku z powyŜszym ubolewa, Ŝe 

odpowiednie słuŜby Parlamentu nie 

wdraŜają zaleceń w sprawie petycji 

obywateli dotyczących kwestii, które nie 

wchodzą w zakres kompetencji UE, 

zawartych w rezolucji Parlamentu z dnia 

21 listopada 2012 r. w sprawie 

działalności Komisji Petycji w 2011 r.; 
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Poprawka  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję Petycji do dalszej 

analizy wpływu orzecznictwa ERT na 

wykładnię art. 51 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz jego 

konsekwencji w zakresie petycji, jak 

równieŜ do zbadania, jakie faktyczne 

przeszkody napotykają obywatele UE 

wnioskujący o zastosowanie trybu 

prejudycjalnego przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu 

uzyskania wiarygodnej wykładni co do 

centralnych kwestii podlegających 

prawodawstwu europejskiemu w sprawach 

prowadzonych przed sądami krajowymi; 

24. wzywa Komisję Petycji do dalszej 

analizy wpływu orzecznictwa dotyczącego 

Ellinikí Radiofonía Tileórasi (ERT) na 

wykładnię art. 51 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz jego 

konsekwencji w zakresie petycji, jak 

równieŜ do zbadania, jakie faktyczne 

przeszkody napotykają obywatele UE 

wnioskujący o zastosowanie trybu 

prejudycjalnego przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu 

uzyskania wiarygodnej wykładni co do 

centralnych kwestii podlegających 

prawodawstwu europejskiemu w sprawach 

prowadzonych przed sądami krajowymi; 
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Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
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Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Komisję Europejską do 

przedstawienia wniosku w sprawie 

przepisów mających na celu rozwiązanie 

kwestii dotyczących wzajemnego 

uznawania przez państwa członkowskie 

dokumentów stanu cywilnego i ich 

skutków, przy jednoczesnym zapewnieniu 

dalszego przestrzegania polityki społecznej 

poszczególnych państw członkowskich; 

28. wzywa Komisję Europejską do 

przedstawienia wniosku w sprawie 

przepisów mających na celu rozwiązanie 

kwestii dotyczących wzajemnego 

uznawania przez państwa członkowskie 

dokumentów stanu cywilnego, przy 

jednoczesnym poszanowaniu kompetencji 

państw członkowskich; 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Poprawka  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. uznaje waŜną rolę sieci SOLVIT, w 

ramach której regularnie ujawniane są i 

rozwiązywane problemy związane z 

wdraŜaniem przepisów dotyczących rynku 

wewnętrznego; wzywa do wzmocnienia 

tego narzędzia; przypomina, Ŝe rok 2013 

był „Europejskim Rokiem Obywateli”, i 

wyraŜa uznanie dla instytucji i organów 

zarówno Unii Europejskiej, jak i państw 

członkowskich, które w trakcie tego roku 

bardziej intensywnie informowały o swojej 

słuŜbie na rzecz obywateli i rezydentów 

Unii, w świetle zasad zapisanych w 

Traktatach oraz faktów przedstawionych w 

niniejszym sprawozdaniu; 

31. uznaje waŜną rolę sieci SOLVIT, w 

ramach której regularnie ujawniane są i 

rozwiązywane problemy związane z 

wdraŜaniem przepisów dotyczących rynku 

wewnętrznego; wzywa do wzmocnienia 

tego narzędzia oraz do bardziej aktywnej 

współpracy między Komisją Petycji a 

siecią SOLVIT; przypomina, Ŝe rok 2013 

był „Europejskim Rokiem Obywateli”, i 

wyraŜa uznanie dla instytucji i organów 

zarówno Unii Europejskiej, jak i państw 

członkowskich, które w trakcie tego roku 

bardziej intensywnie informowały o swojej 

słuŜbie na rzecz obywateli i rezydentów 

Unii, w świetle zasad zapisanych w 

Traktatach oraz faktów przedstawionych w 

niniejszym sprawozdaniu; 
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Poprawka  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
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Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. odnotowuje stały wzrost liczby petycji 

w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej i 

jest nadal bardzo zaniepokojony 

niezmiennie zbyt duŜymi opóźnieniami i 

zbyt długimi terminami na udzielenie 

odpowiedzi na etapie rejestracji i 

uznawania dopuszczalności; wzywa do 

zapewnienia sekretariatowi Komisji Petycji 

dodatkowych ekspertów prawnych i 

wsparcia administracyjnego, do celów 

wydawania zaleceń co do tego, czy dana 

petycja dotyczy spraw wchodzących w 

zakres kompetencji prawa UE; uwaŜa, Ŝe 

aby przyspieszyć podejmowanie wstępnych 

decyzji w sprawie dopuszczalności, 

zalecenia te – wraz ze streszczeniami 

petycji – naleŜy udostępniać posłom 

najpierw jedynie w języku angielskim, a 

tłumaczyć na wszystkie języki urzędowe 

dopiero w chwili publikacji; wyraŜa 

przekonanie, Ŝe uruchomienie nowego 

portalu internetowego do składania petycji 

spowoduje zmniejszenie liczby pism 

budzących wątpliwości, które są niekiedy 

rejestrowane jako petycje; 

39. odnotowuje stały wzrost liczby petycji 

w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej i 

jest nadal bardzo zaniepokojony 

niezmiennie zbyt duŜymi opóźnieniami i 

zbyt długimi terminami na udzielenie 

odpowiedzi na etapie rejestracji i 

uznawania dopuszczalności; wzywa do 

zapewnienia odpowiednio Działowi 

Przyjmowania i Przekazywania 

Dokumentów Oficjalnych oraz 

sekretariatowi Komisji Petycji 

dodatkowego administratora 

posiadającego wiedzę z zakresu prawa, do 

celów wydawania zaleceń co do tego, czy 

dana petycja dotyczy spraw wchodzących 

w zakres kompetencji prawa UE; uwaŜa, Ŝe 

zalecenia te wraz ze streszczeniami petycji 

naleŜy udostępniać posłom najpierw 

jedynie w języku angielskim, a tłumaczyć 

na wszystkie języki urzędowe dopiero w 

chwili publikacji, tak aby jeszcze bardziej 

przyspieszyć podjęcie pierwszych decyzji o 

dopuszczalności; wyraŜa przekonanie, Ŝe 

uruchomienie nowego portalu 

internetowego do składania petycji 

spowoduje zmniejszenie liczby pism 

budzących wątpliwości, które są niekiedy 

rejestrowane jako petycje; 

Or. en 
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