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WSKAZÓWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 

w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla pierwszorzędne znaczenie praworządności jako warunku nie tylko legitymizacji 

każdej formy rządów i administracji oraz prawdziwej demokracji, w której konkretne 

działania są zgodne z określonymi normami ogólnymi, lecz również warunku 

przewidywalności i obiektywnej trafności decyzji, oraz jako gwarancji, że obywatele 

mogą w pełni i skutecznie korzystać ze swoich praw na mocy prawa; 

2. zwraca uwagę, że obywatele, organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

i przedsiębiorstwa wciąż korzystają z instrumentu składania petycji, głównie by 

informować o niestosowaniu się organów państw członkowskich różnego szczebla do 

prawa UE i skarżyć się na nie, oraz że petycje dotyczą przede wszystkim kwestii 

związanych ze środowiskiem i rynkiem wewnętrznym, choć dużo uwagi poświęca się 

także swobodzie przemieszczania się, prawom podstawowym i kwestii obywatelstwa; 

3. uważa, że wiele petycji odnosi się do Karty praw podstawowych, nawet jeśli karta nie ma 

zastosowania do ustaw państw członkowskich, podczas gdy inne petycje nawiązują do 

wartości, na których opiera się UE; jest zaniepokojony faktem, że obywatele czują się 

wprowadzeni w błąd w odniesieniu do faktycznego zakresu stosowania karty, i uważa za 

niezmiernie istotne wyjaśnienie zakresu stosowania i egzekwowania Karty praw 

podstawowych; podkreśla, że konieczne jest odpowiednie wyjaśnienie zasady 

pomocniczości – jednego z głównych filarów Unii Europejskiej – aby nie wprowadzać 

obywateli w błąd co do zakresu zastosowania karty; 

4. podkreśla, że Komisja słusznie zauważa, iż obowiązek podejmowania działań 

w przypadku naruszenia przepisów prawa UE spoczywa w pierwszej kolejności na 

systemach sądownictwa państw członkowskich, jednak obywatele często napotykają 

znaczne trudności wynikające z krajowych procedur sądowych, które mogą okazać się 

kosztowne lub nadmiernie się przeciągać; uważa zatem za użyteczne stosowanie się do 

wskazówek zawartych w programie sztokholmskim; 

5. podkreśla, że 27. sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE za rok 2009 (COM 

(2010)0538)) wykazuje, że pomimo spadku liczby wszczętych przez Komisję postępowań 

w sprawie naruszenia przepisów Komisja na koniec 2009 r. i tak rozpatrywała około 2900 

skarg i przypadków naruszenia przepisów; podkreśla też, że w ponad połowie 

przypadków państwa członkowskie nadal nie dokonały na czas transpozycji dyrektyw, co 

jest stanem dalece niezadowalającym, za który odpowiedzialność ponoszą w głównej 

mierze państwa członkowskie; 

6. pozytywnie odnosi się do konkretnej części 27. sprawozdania rocznego poświęconej 

petycjom, o co wnioskował Parlament, w której Komisja szczegółowo przedstawia nowo 

otrzymane petycje i stwierdza, że „nawet jeśli większość petycji nie dotyczy postępowań 

w sprawie uchybienia, stanowią one dla Parlamentu i Komisji pożyteczne źródło 

informacji na temat problemów obywateli”; 
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7. z zadowoleniem odnotowuje, że Komisja kładzie nacisk na potrzebę poprawy sytuacji 

w zakresie zapobiegania naruszaniu przepisów poprzez stosowanie wszelkich dostępnych 

narzędzi i czuwanie nad dostępnością wystarczających środków; 

8. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Komisji, uważa jednak, że potrzebne są dalsze 

działania wszystkich zainteresowanych stron, tj. państw członkowskich, Komisji, Rady 

i Parlamentu, aby doprowadzić do sytuacji, w której obywatele, ich organizacje 

i przedsiębiorstwa będą faktycznie odczuwać korzyści, jakie daje Unia i rynek 

wewnętrzny; 

9. podkreśla, że zachowanie spójności stosowania prawa UE przez państwa członkowskie 

oraz zagwarantowanie roli Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie wymagałoby od 

Komisji dokładnego badania, a w miarę konieczności wszczynania postępowań w sprawie 

naruszenia przepisów w przypadku petycji lub skargi dotyczącej odmowy wystąpienia 

z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez sąd krajowy, jeżeli 

byłby on do tego zobowiązany na mocy traktatów i dorobku UE; 

10. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Prawnej o tym, aby grupa robocza utworzona 

przez tę komisję zgodnie z art. 298 TFUE zajęła się również petycją 1029/2009, 

wzywającą do określenia wiążących norm dotyczących postępowania w sprawie 

naruszenia przepisów; 

11. zwraca uwagę, że wiele petycji dotyczy konfliktów interesów wśród podmiotów 

decyzyjnych i zdecydowanie popiera pomysł przyjęcia rozporządzenia dotyczącego 

procedur administracyjnych UE, które powinny obejmować również ogólne zasady 

odnoszące się do postępowań w sprawie naruszenia przepisów; 

12. odnotowuje znaczną liczbę petycji, w których przypadku przedstawionych spraw nie da 

się rozwiązać w oparciu o prawodawstwo wtórne UE lub o mające bezpośrednie 

zastosowanie normy określone w traktatach, a które przedstawiają mimo to przypadki 

naruszenia zasad, których przestrzeganie jest niezbędne, by zostać członkiem Unii, 

i odpowiadających wartościom określonym w art. 2 TUE, podczas gdy art. 7 TUE 

reguluje procedury przestrzegania tych wartości; 

13. pozytywnie ocenia fakt, że przy użyciu metody projektów pilotażowych udało się skrócić 

czas potrzebny do zbadania domniemanych naruszeń, ale uważa, że potrzebne są 

wyjaśnienie i dalsze informacje ze strony Komisji, by Parlament mógł ocenić skuteczność 

tej metody z punktu widzenia faktycznego przestrzegania przepisów przez państwa 

członkowskie; 

14. jest zdania, że można udzielać większego dostępu do informacji dotyczących spraw 

o naruszenie przepisów bez narażania na szwank celu dochodzenia oraz że potrzebę 

dostępu do tych informacji może uzasadniać również nadrzędny interes publiczny, 

szczególnie w przypadkach związanych z ludzkim zdrowiem i nieodwracalnymi szkodami 

dla środowiska; opowiada się również za ułatwieniem dostępu do informacji na temat 

spraw o naruszenie przepisów, które są już dostępne; 

15. wyraża zadowolenie z faktu, że Komisja częściej korzysta z możliwości wysyłania misji 

rozpoznawczych w celu zbadania naruszeń przepisów na miejscu, i uważa, że należy 
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dążyć do koordynacji i synergii z misjami przeprowadzanymi przez PE, zwłaszcza przez 

Komisję Petycji, przy jednoczesnym poszanowaniu niezależności każdej instytucji. 
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