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5.3.2014 A7-0131/7 

Poprawka  7 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, Ŝe w świetle 

Europejskiej karty języków regionalnych 

lub mniejszościowych, a w szczególności 

w świetle konkluzji Rady z dnia 13 

czerwca 2005 r., w odpowiednich 

przypadkach naleŜy w większym stopniu 

wspierać zawieranie umów 

administracyjnych między 

zainteresowanymi państwami 

członkowskimi a Parlamentem 

Europejskim, aby zapewnić obywatelom 

UE moŜliwość skutecznego składania 

petycji; mając na uwadze, Ŝe Parlament 

mógłby pójść śladem Rady, Komisji i 

Komitetu Regionów w zakresie 

dwustronnych umów, jakie te organy 

zawarły z państwami członkowskimi 

takimi jak Hiszpania, aby zapewnić 

składającym petycje otrzymywanie 

odpowiedzi w ich języku ojczystym na 

koszt danego państwa członkowskiego, o 

ile jest to jeden z języków urzędowych na 

danym terytorium;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Poprawka  8 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, Ŝe działalność 

Komisji Petycji opiera się w pełni na 

wkładzie autorów petycji i informacjach 

przez nich przekazywanych, jak równieŜ 

na wynikach własnych dochodzeń 

związanych z poszczególnymi sprawami, 

uzupełnianych w stosownych przypadkach 

dodatkową wiedzą fachową przedstawicieli 

Komisji Europejskiej, państw 

członkowskich lub innych organów; mając 

teŜ na uwadze, Ŝe w ramach programu 

prac Komisji Petycji określanie 

priorytetów i planowanie działań opiera 

się na decyzjach podejmowanych 

demokratycznie przez jej członków; 

K. mając na uwadze, Ŝe działalność 

Komisji Petycji opiera się w pełni na 

wkładzie autorów petycji i informacjach 

przez nich przekazywanych, jak równieŜ 

na wynikach własnych dochodzeń 

związanych z poszczególnymi sprawami, 

uzupełnianych w stosownych przypadkach 

dodatkową wiedzą fachową przedstawicieli 

Komisji Europejskiej, państw 

członkowskich lub innych organów; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Poprawka  9 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. przypominając w tym kontekście 

stanowisko Komisji Petycji utrzymane na 

podstawie sprawozdania rocznego za 

2012 r., zgodnie z którym postanowiono 

zwiększyć skuteczność, przejrzystość i 

bezstronność procedury petycji, 

jednocześnie zachowując prawa do 

uczestnictwa przysługujące członkom 

Komisji Petycji, tak aby rozpatrywanie 

petycji spełniało wymogi kontroli sądowej 

nawet na poziomie proceduralnym; 

skreślony 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Poprawka  10 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdecydowany zapewnić większą 

skuteczność, przejrzystość i bezstronność 

procedury petycji, przy jednoczesnym 

zachowaniu praw uczestnictwa 

przysługujących członkom Komisji 

Petycji, tak aby rozpatrywanie petycji 

spełniało wymogi kontroli sądowej nawet 

na poziomie proceduralnym; 

2. jest zdecydowany zapewnić większą 

skuteczność, przejrzystość i bezstronność 

procedury petycji, przy jednoczesnym 

zachowaniu uczestnictwa przysługujących 

członkom Komisji Petycji; podkreśla, Ŝe w 

świetle coraz bardziej znaczącego wzrostu 

liczby petycji otrzymywanych co roku, 

naleŜy w trybie pilnym zwiększyć zasoby 

ludzkie i techniczne w sekretariacie, aby 

zapewnić sprawne rozpatrywanie petycji; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Poprawka  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla znaczenie proaktywnego 

monitorowania oraz podejmowania 

działań zapobiegawczych w odpowiednim 

czasie przez Komisję Europejską, gdy 

istnieją dowody oparte na mocnych 

przesłankach, Ŝe pewne planowane i 

ogłoszone przedsięwzięcia mogą naruszać 

prawodawstwo UE; wyraŜa 

zaniepokojenie w związku z obecną 

tendencją Komisji do wstrzymywania 

dochodzeń odnośnie do części 

merytorycznej wielu petycji wyłącznie ze 

względów proceduralnych; nie zgadza się 

z ponawianymi sugestiami, aby zamykać 

wiele dochodzeń dotyczących petycji bez 

odpowiedniego ich zbadania i uwaŜa, Ŝe 

postępowanie takie jest niezgodne z rolą 

Komisji jako organu stojącego na straŜy 

traktatów; wzywa do zwrócenia jeszcze 

większej uwagi na sprawy zgłaszane przez 

składających petycje dotyczące 

przypadków ewentualnego naruszenia 

prawodawstwa UE przez samą Komisję, 

np. w zakresie publicznego dostępu do 

dokumentów, gwarantowanego na mocy 

konwencji z Aarhus, oraz do 

podejmowania działań następczych w tych 

sprawach; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Poprawka  12 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uznaje, Ŝe w 2013 r. wielu autorów 

petycji wyraŜało swoje zaniepokojenie 

przypadkami niesprawiedliwości 

obserwowanymi w Danii w procedurach 

administracyjnych i sądowych dotyczących 

separacji i rozwodów rodziców oraz 

związanej z tym pieczy nad małoletnimi 

dziećmi; zauwaŜa w tym kontekście, Ŝe w 

odniesieniu do par mieszanych istnieją 

wyraźne przykłady dyskryminacji ze 

względu na przynaleŜność państwową, na 

korzyść małŜonka będącego obywatelem 

państwa członkowskiego, w którym toczy 

się postępowanie sądowe, a ze szkodą dla 

małŜonka niebędącego obywatelem tego 

państwa, co wiąŜe się z powaŜnym oraz 

często negatywnym i dramatycznym 

wpływem na prawa dziecka; zauwaŜa w 

tym kontekście powaŜne naruszenia praw 

podstawowych zarówno wobec osoby, 

która złoŜyła petycję, jak i wobec dziecka; 

odnotowuje, Ŝe przedstawiciele Komisji 

Petycji odbyli wizytę informacyjną w 

Danii, aby bezpośrednio zbadać tego typu 

skargi, tam gdzie sytuacja wydaje się 

szczególnie powaŜna; zauwaŜa, Ŝe takie 

przypadki odnotowano równieŜ w innych 

krajach, w szczególności w Niemczech 

(zwłaszcza w związku z działalnością 

Urzędu ds. Dzieci i MłodzieŜy), we Francji 

i w Zjednoczonym Królestwie; 

13. uznaje, Ŝe w 2013 r. wielu autorów 

petycji wyraŜało swoje zaniepokojenie 

przypadkami niesprawiedliwości 

obserwowanymi w niektórych państwach 

członkowskich UE w procedurach 

administracyjnych i sądowych dotyczących 

separacji i rozwodów rodziców oraz 

związanej z tym pieczy nad małoletnimi 

dziećmi; zauwaŜa w tym kontekście, Ŝe w 

odniesieniu do par mieszanych istnieją 

wyraźne przykłady dyskryminacji ze 

względu na przynaleŜność państwową, na 

korzyść małŜonka będącego obywatelem 

państwa członkowskiego, w którym toczy 

się postępowanie sądowe, a ze szkodą dla 

małŜonka niebędącego obywatelem tego 

państwa, co wiąŜe się z powaŜnym oraz 

często negatywnym i dramatycznym 

wpływem na prawa dziecka; zauwaŜa w 

tym kontekście powaŜne naruszenia praw 

podstawowych zarówno wobec osoby, 

która złoŜyła petycję, jak i wobec dziecka; 

odnotowuje, Ŝe przedstawiciele Komisji 

Petycji odbyli wizytę informacyjną w 

Danii, aby bezpośrednio zbadać tego typu 

skargi, tam gdzie sytuacja wydaje się 

szczególnie powaŜna; zauwaŜa, Ŝe takie 

przypadki odnotowano równieŜ w innych 

krajach, w szczególności w Niemczech 

(zwłaszcza w związku z działalnością 

Urzędu ds. Dzieci i MłodzieŜy), we Francji 
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i w Zjednoczonym Królestwie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Poprawka  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Nowe perspektywy i stosunki z innymi 

instytucjami 

skreślony 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Poprawka  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Metody pracy skreślony 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Poprawka  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. uwaŜa, Ŝe Rzecznik Praw 

Obywatelskich powinien mieć faktyczną 

niezaleŜność, aby zagwarantować, Ŝe 

prawa obywateli są właściwie i 

obiektywnie bronione; uwaŜa, Ŝe taka 

niezaleŜna rola jest lepiej odbierana przez 

opinię publiczną, jeŜeli Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma 

oczywistych powiązań partyjnych; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Poprawka  16 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. wzywa członków Komisji Petycji do 

przyjęcia ostatecznej wersji przepisów 

wewnętrznych w celu zapewnienia 

moŜliwie największej skuteczności i 

otwartości prac Komisji Petycji oraz do 

przedstawienia propozycji dotyczących 

odpowiedniego przeglądu Regulaminu 

Parlamentu Europejskiego w celu 

konsolidacji ich starań – podejmowanych 

nieustannie w trakcie całej siódmej 

kadencji – na rzecz poprawy metod pracy; 

wzywa Komisję Petycji do przyjęcia jasno 

określonych terminów w procedurze 

petycji, tak aby przyspieszyć poszczególne 

etapy rozpatrywania petycji w 

Parlamencie Europejskim oraz zapewnić 

jeszcze większą przejrzystość całego 

procesu i nadać mu jeszcze bardziej 

demokratyczny charakter; podkreśla, Ŝe w 

ten sposób moŜna by ustanowić ściśle 

określone etapy rozpatrywania petycji – od 

rejestracji po jej ostateczne zamknięcie w 

Parlamencie Europejskim, podobnie jak 

ma to miejsce w przypadku juŜ 

obowiązujących terminów dotyczących 

prac nad dokumentami ustawodawczymi i 

nieustawodawczymi; uwaŜa, Ŝe w ramach 

tych terminów naleŜy utworzyć 

mechanizm ostrzegawczy automatycznie 

zwracający uwagę posłów na petycje, w 

odniesieniu do których przez długi czas 

37. wzywa posłów do zapewnienia 

otwartości prac komisji, zwiększenia 

przejrzystości całego procesu oraz do 

nadania mu jeszcze bardziej 

demokratycznego charakteru; 

przypomina, Ŝe wizyty informacyjne 

stanowią dla Komisji Petycji jeden z 

kluczowych instrumentów badania 

poszczególnych spraw, umoŜliwiający 

niezwłoczne przekazywanie wyników i 

zaleceń zarówno osobom, które złoŜyły 

petycje, jak i Komisji Petycji; 
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nie podjęto Ŝadnych działań ani nie 

wysłano Ŝadnej korespondencji, tak aby 

uniknąć sytuacji, w której stare petycje 

pozostają otwarte przez wiele lat bez 

zasadnej przyczyny; przypomina, Ŝe 

wizyty informacyjne stanowią dla Komisji 

Petycji jeden z kluczowych instrumentów 

badania poszczególnych spraw, a zatem 

konieczny jest pilny przegląd właściwych 

przepisów, tak aby nowo wybrani 

członkowie mogli prowadzić skuteczne 

wizyty i niezwłocznie przekazywać wyniki i 

zalecenia zarówno osobom, które złoŜyły 

petycje, jak i Komisji Petycji; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Poprawka  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. z zadowoleniem przyjmuje obecność 

władz publicznych zainteresowanych 

państw członkowskich oraz innych 

zainteresowanych stron na posiedzeniach 

Komisji Petycji; podkreśla, Ŝe Komisja 

Petycji jest jedyną komisją, która 

systematycznie oferuje obywatelom 

platformę pozwalającą na zgłaszanie 

problemów bezpośrednio posłom do 

Parlamentu Europejskiego oraz umoŜliwia 

wielostronny dialog między instytucjami 

UE, władzami krajowymi i autorami 

petycji; proponuje, aby – dla ułatwienia 

organizacji posiedzeń, a takŜe dla 

ograniczenia w przyszłości kosztów 

podróŜy – Komisja Petycji i administracja 

Parlamentu zbadały moŜliwość 

uczestnictwa autorów petycji lub władz 

publicznych z wykorzystaniem 

wideokonferencji lub podobnego 

rozwiązania; 

38. z zadowoleniem przyjmuje obecność 

władz publicznych zainteresowanych 

państw członkowskich oraz innych 

zainteresowanych stron na posiedzeniach 

Komisji Petycji; podkreśla, Ŝe Komisja 

Petycji jest jedyną komisją, która 

systematycznie oferuje obywatelom 

platformę pozwalającą na zgłaszanie 

problemów bezpośrednio posłom do 

Parlamentu Europejskiego oraz umoŜliwia 

wielostronny dialog między instytucjami 

UE, władzami krajowymi i autorami 

petycji; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Poprawka  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 sekretariatowi Komisji Petycji 

dodatkowych ekspertów prawnych i 

wsparcia administracyjnego; wyraŜa 

przekonanie, Ŝe uruchomienie nowego 

portalu internetowego do składania petycji 

spowoduje zmniejszenie liczby pism 

budzących wątpliwości, które są niekiedy 

rejestrowane jako petycje; 

Or. en 

 

 

 


