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5.3.2014 A7-0131/19 

Poprawka  19 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe prawo do 

składania petycji poprawia zdolność 

reagowania Parlamentu Europejskiego na 

potrzeby obywateli oraz rezydentów Unii, 

a zarazem zapewnia im otwarty, 

demokratyczny i przejrzysty mechanizm 

umoŜliwiający skorzystanie, jeŜeli jest to 

zgodne z prawem i uzasadnione, z 

pozasądowych środków odwoławczych w 

związku z wniesionymi skargami, w 

szczególności w przypadku problemów 

związanych z wdraŜaniem prawodawstwa 

UE; mając na uwadze, Ŝe petycje stanowią 

źródło cennych informacji zwrotnych dla 

prawodawców i organów wykonawczych, 

zarówno na szczeblu unijnym, jak i 

krajowym; 

D. mając na uwadze, Ŝe prawo do 

składania petycji poprawia zdolność 

reagowania Parlamentu Europejskiego na 

potrzeby obywateli oraz rezydentów Unii, 

a zarazem moŜe zapewniać im otwarty, 

demokratyczny i przejrzysty mechanizm 

umoŜliwiający skorzystanie, jeŜeli jest to 

zgodne z prawem i uzasadnione, z 

pozasądowych środków odwoławczych w 

związku z wniesionymi skargami, w 

szczególności w przypadku problemów 

związanych z wdraŜaniem prawodawstwa 

UE; mając na uwadze, Ŝe petycje stanowią 

źródło cennych informacji zwrotnych dla 

prawodawców i organów wykonawczych, 

zarówno na szczeblu unijnym, jak i 

krajowym; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Poprawka  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, Ŝe coraz więcej 

petycji sprzeciwia się skutkom 

neoliberalnych środków 

oszczędnościowych, które wzmocnione tak 

zwanymi protokołami ustaleń trojki, 

zwłaszcza w kontekście tak zwanych 

krajowych programów reform, pakietu 

zarządzania gospodarczego i 

europejskiego semestru, i które zaostrzy 

pakt fiskalny, przyczyniają się do 

pogłębiania kryzysu społecznego i 

gospodarczego w niektórych krajach o 

słabszych gospodarkach, powodując 

społeczne komplikacje o wymiarze 

cywilizacyjnym; mając na uwadze, Ŝe te 

strategie polityczne prowadzą do redukcji 

wynagrodzenia pracowników, spadku 

popytu krajowego i dochodów 

podatkowych, dezintegracji systemów 

zabezpieczenia społecznego i do 

drastycznego ograniczenia inwestycji 

publicznych; mając na uwadze, Ŝe w 

konsekwencji rodzinom klasy pracującej 

Ŝyje się coraz trudniej, a zwłaszcza 

kobietom, dzieciom i imigrantom z tej 

warstwy społecznej, którzy są głównymi 

ofiarami rosnącego ubóstwa, bezrobocia 

oraz niepewnej i słabo opłacanej pracy; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Poprawka21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. potępia politykę oszczędnościową 

narzuconą przez UE w wielu państwach 

członkowskich, prowadzącą do 

niespotykanego wcześniej ograniczenia 

podstawowych praw obywateli 

europejskich, zwłaszcza prawa do 

poŜywienia, ochrony zdrowia, edukacji i 

mieszkania; uwaŜa, Ŝe naleŜy jak 

najszybciej zwiększyć udział obywateli w 

procesie decyzyjnym w UE; 

Or. en 



 

AM\1022105PL.doc  PE529.618v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

5.3.2014 A7-0131/22 

Poprawka  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. w kontekście wniesionych petycji 

przypomina, Ŝe korzystanie z prawa do 

lokalu mieszkalnego wpływa na 

korzystanie z innych praw podstawowych; 

jest zdania, Ŝe prawo do lokalu 

mieszkalnego naleŜy zapewnić poprzez 

zagwarantowanie obywatelom i ich 

rodzinom odpowiednich warunków 

mieszkaniowych zaspokajających ich 

potrzeby oraz zapewniających im 

dobrostan, prywatność i dobrą jakość 

Ŝycia, co przyczyni się do osiągnięcia 

sprawiedliwości i spójności społecznej 

oraz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i ubóstwu; wzywa do 

natychmiastowego wprowadzenia 

moratorium na eksmisje z domów w 

państwach członkowskich UE oraz do 

przyjęcia środków takich jak regulacje w 

zakresie wprowadzenia instytucji datio in 

solutum (w tych państwach, w których 

instytucja ta nie istnieje) lub ogłoszenia 

stanu nadzwyczajnego w sektorze 

mieszkalnictwa w przypadku konieczności 

zagwarantowania prawa do mieszkania; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Poprawka  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. uznaje, Ŝe kwestie dotyczące ochrony 

środowiska nadal mają pierwszorzędne 

znaczenie dla autorów petycji, co wyraźnie 

pokazuje, iŜ państwa członkowskie wciąŜ 

nie są w stanie sprostać oczekiwaniom 

w tej dziedzinie; zauwaŜa, Ŝe w liczne 

petycje koncentrują się na zdrowiu 

publicznym, np. na kwestiach takich jak 

gospodarowanie odpadami, 

bezpieczeństwo wody, energia jądrowa 

oraz chronione gatunki zwierząt; wskazuje, 

Ŝe wiele petycji dotyczy nowych i 

przyszłych przedsięwzięć, w związku z 

którymi wzrasta niebezpieczeństwa 

oddziaływania na wspomniane obszary; 

przypomina, Ŝe chociaŜ państwa 

członkowskie starają się zaradzić tym 

sytuacjom, jasne jest, Ŝe znalezienie 

trwałego rozwiązania nadal stanowi 

przeszkodę; zwraca uwagę na przypadek 

huty ILVA w Tarencie, budzący powaŜne 

zaniepokojenie ze względu na powaŜne 

pogorszenie warunków środowiskowych 

oraz stanu zdrowia lokalnej ludności; 

apeluje do Komisji Europejskiej o 

wykorzystywanie dostępnych 

mechanizmów w celu zapewnienia – w 

miarę moŜliwości – natychmiastowego 

zastosowanie się do prawa 

środowiskowego UE przez władze 

23. uznaje, Ŝe kwestie dotyczące ochrony 

środowiska nadal mają pierwszorzędne 

znaczenie dla autorów petycji, co wyraźnie 

pokazuje, iŜ państwa członkowskie wciąŜ 

nie są w stanie sprostać oczekiwaniom 

w tej dziedzinie; zauwaŜa, Ŝe liczne petycje 

koncentrują się na zdrowiu publicznym, 

np. na kwestiach takich jak 

gospodarowanie odpadami, 

bezpieczeństwo wody, energia jądrowa 

oraz chronione gatunki zwierząt; wskazuje, 

Ŝe wiele petycji dotyczy nowych i 

przyszłych przedsięwzięć w zakresie 

wydobycia gazu łupkowego oraz 

poszukiwania ropy, w związku z którymi 

wzrasta niebezpieczeństwo oddziaływania 

na wspomniane obszary; przypomina, Ŝe 

chociaŜ państwa członkowskie starają się 

zaradzić tym sytuacjom, jasne jest, Ŝe 

znalezienie trwałego rozwiązania nadal 

stanowi przeszkodę; zwraca uwagę na 

przypadek huty ILVA w Tarencie, budzący 

powaŜne zaniepokojenie ze względu na 

powaŜne pogorszenie warunków 

środowiskowych oraz stanu zdrowia 

lokalnej ludności; apeluje do Komisji 

Europejskiej o wykorzystywanie 

dostępnych mechanizmów w celu 

zapewnienia – w miarę moŜliwości – 

natychmiastowego zastosowanie się do 
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włoskie; prawa środowiskowego UE przez władze 

włoskie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Poprawka  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wyraŜa ubolewanie, Ŝe obywatele Unii, 

którzy korzystają z przysługującego im 

prawa do swobodnego przemieszczania się, 

nadal doświadczają częstych problemów 

wskutek błędnego stosowania przez władze 

publiczne przepisów dotyczących rynku 

wewnętrznego; 

29. wyraŜa ubolewanie, Ŝe obywatele Unii, 

którzy korzystają z przysługującego im 

prawa do swobodnego przemieszczania się, 

nadal doświadczają częstych problemów 

wskutek błędnego stosowania przez władze 

publiczne przepisów UE; wyraŜa 

ubolewanie, Ŝe obywatele niektórych 

państw członkowskich nie mają pełnych 

praw do swobodnego przemieszczania się; 

zwraca uwagę na fakt, Ŝe setki obywateli 

Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii i Francji 

zostało zmuszonych do wyjazdu z Belgii, 

poniewaŜ owo państwo członkowskie 

podjęło decyzję o odwołaniu ich statusu 

legalnych rezydentów; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Poprawka  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Działalność Komisji Petycji w 2013 r. 

2014/2008(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. wyraŜa zaniepokojenie represyjnym 

ustawodawstwem przyjmowanym przez 

niektóre państwa członkowskie, 

naruszającym podstawowe swobody takie 

jak wolność zgromadzeń, stowarzyszania 

się i wyraŜania opinii, co dotyczy 

przykładowo hiszpańskiej nowej ustawy o 

bezpieczeństwie obywateli, która 

przewiduje nakładanie wysokich grzywn 

na osoby angaŜujące się w spontaniczne 

protesty lub filmujące policję podczas 

demonstracji; 

Or. en 

 

 


