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6.12.2017 A8-0387/9 

Poprawka  9 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że każda petycja 

powinna być uważnie analizowana i 

rozpatrywana oraz że każdy składający 

petycję ma prawo otrzymać odpowiedź od 

Komisji Petycji, w której w pełni 

odniesiono się do poruszonych przez niego 

kwestii, przy pełnym poszanowaniu prawa 

do dobrej administracji ustanowionego w 

art. 41 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

M. mając na uwadze, że każda petycja 

powinna być uważnie analizowana i 

rozpatrywana oraz że każdy składający 

petycję ma prawo otrzymać pierwszą 

odpowiedź od Komisji Petycji, w której w 

pełni odniesiono się do poruszonych przez 

niego kwestii, przy pełnym poszanowaniu 

prawa do dobrej administracji 

ustanowionego w art. 41 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej; mając 

na uwadze, że często w wyniku wstępnego 

rozpatrzenia petycji konieczna jest dalsza 

wymiana korespondencji i udzielanie 

odpowiedzi lub konieczne jest 

współdziałanie z Komisją Europejską i 

organami krajowymi w ramach działań 

następczych mających na celu znalezienie 

rozwiązania; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Poprawka  10 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że kryteria 

dopuszczalności petycji zgodnie z art. 227 

TFUE i art. 215 Regulaminu Parlamentu 

stanowią, że petycje odpowiadają 

formalnym warunkom dopuszczalności, a 

mianowicie, że składającego petycję, który 

jest obywatelem UE lub osobą zamieszkałą 

w UE, dotyczy sprawa wchodząca w 

zakres działań Unii Europejskiej; mając na 

uwadze, że 459 petycji uznano za 

niedopuszczalne, gdyż nie spełniają 

warunków formalnych;  

N. mając na uwadze, że kryteria 

dopuszczalności petycji zgodnie z art. 227 

TFUE i art. 215 Regulaminu Parlamentu 

stanowią, że petycje odpowiadają 

formalnym warunkom dopuszczalności, a 

mianowicie, że składającego petycję, który 

jest obywatelem UE lub osobą zamieszkałą 

w UE, dotyczy sprawa wchodząca w 

zakres działań Unii Europejskiej; mając na 

uwadze, że należy rozumieć, iż te dziedziny 

działalności znacznie wykraczają poza 

zwykłą sumę wyłącznych kompetencji UE; 
mając na uwadze, że 459 petycji uznano za 

niedopuszczalne, gdyż nie spełniają 

warunków formalnych;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Poprawka  11 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  22a. jest zdania, że misje informacyjne 

stanowią kluczową prerogatywę Komisji 

Petycji pozwalającą jej zbliżyć się w jak 

największym stopniu do obywateli w 

miejscach, w których występują zgłaszane 

przez nich problemy, oraz że misje takie 

powinny zatem być w pełni 

wykorzystywane przez komisję; wyraża 

ubolewanie z powodu odwołania 

zaplanowanych misji informacyjnych, a 

także związanych z tym utraconych dni 

przeznaczonych na powiązane prace 

przygotowawcze prowadzone przez 

sekretariat komisji; przypomina, że takie 

sytuacje często niosą konsekwencje nie 

tylko administracyjne lub budżetowe, 

wynikające z kosztów poniesionych już z 

wykorzystaniem pieniędzy podatników, ale 

również konsekwencje w postaci 

postrzegania tych sytuacji przez 

składających petycje, zainteresowane 

władze i innych obywateli uczestniczących 

w przygotowaniach do wizyty w terenie; 

uważa, że sytuacje takie szkodzą 

wizerunkowi komisji, Parlamentu i 

ogólnie instytucji UE; sugeruje, że 

Komisja Petycji powinna mieć możliwość 

stosowania bardziej elastycznych 

przepisów dotyczących akceptowalnych 

terminów oraz że należy jej umożliwić 

bardziej terminowe podejmowanie decyzji 
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ad hoc, tak by misje informacyjne nie 

kolidowały systematycznie z wjazdami 

delegacji zewnętrznych, oraz w celu 

zapewnienia pomyślnej realizacji tych 

misji z udziałem wystarczającej 

wymaganej liczby posłów;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Poprawka  12 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. podkreśla różnorodność tematów 

poruszanych w przedłożonych petycjach: 

od rynku wewnętrznego, wymiaru 

sprawiedliwości, energii i transportu po 

prawa podstawowe, ochronę zdrowia, 

prawo w zakresie ochrony środowiska, 

niepełnosprawność i dobrostan zwierząt 

oraz dotyczących różnych skutków brexitu 

dla obywateli; podkreśla wzrost o 10 % 

liczby petycji otrzymanych w 2016 r. 

(1569) i apeluje do instytucji europejskich, 

aby służbom odpowiedzialnym za 

rozpatrywanie petycji, w szczególności 

sekretariatowi Komisji Petycji, 

zapewniono odpowiednie kadry;  

25. podkreśla różnorodność tematów 

poruszanych w przedłożonych petycjach: 

od rynku wewnętrznego, wymiaru 

sprawiedliwości, energii i transportu po 

prawa podstawowe, ochronę zdrowia, 

prawo w zakresie ochrony środowiska, 

niepełnosprawność i dobrostan zwierząt 

oraz dotyczących różnych skutków brexitu 

dla obywateli; podkreśla wzrost o 10 % 

liczby petycji otrzymanych w 2016 r. 

(1569) i ponownie apeluje do instytucji 

europejskich, aby służbom 

odpowiedzialnym za rozpatrywanie 

petycji, w szczególności sekretariatowi 

Komisji Petycji, zapewniono odpowiednie 

kadry, tak by poprawić zdolność komisji 

do działania; podkreśla, że należy 

niezwłocznie zatrudnić dodatkowych 

doświadczonych urzędników;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Poprawka  13 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję Europejską, by 

zapewniła przeprowadzenie 

wyczerpujących analiz zgodności ocen 

środowiskowych wykonanych przez 

państwa członkowskie z prawem UE w 

odniesieniu do zezwolenia na realizację 

projektów infrastrukturalnych, w związku z 

którymi obywatele złożyli petycje 

dotyczące poważnego zagrożenia dla 

zdrowia ludzkiego oraz środowiska;  

26. wzywa Komisję Europejską, by 

zapewniła przeprowadzenie 

wyczerpujących analiz zgodności ocen 

środowiskowych wykonanych przez 

państwa członkowskie z prawem UE w 

odniesieniu do zezwolenia na realizację 

projektów infrastrukturalnych, w związku z 

którymi obywatele złożyli petycje 

dotyczące poważnego zagrożenia dla 

zdrowia ludzkiego oraz środowiska; 

podkreśla znaczenie prowadzenia tych 

analiz i ewentualnych powiązanych 

działań Komisji wykonywanych 

proaktywnie na zasadzie ex ante w celu 

uniknięcia nieodwracalnego zniszczenia 

środowiska i zgodnie z zasadą ostrożności;  

Or. en 

 

 


