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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego jest jednym z 
podstawowych praw obywateli UE, o czym stanowi art. 44 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej („Karty”) i art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE); podkreśla znaczenie petycji jako środka dającego obywatelom i rezydentom 
poczucie, że mają swój udział w działalności Unii, gdyż jest to jeden z najbardziej 
dostępnych sposobów zwracania się do instytucji UE przez obywateli w celu wyrażenia 
obaw związanych z możliwymi naruszeniami ich praw, przypadkami niewłaściwego 
stosowania lub naruszeń prawa UE, a także potencjalnymi lukami w dorobku prawnym; 
przypomina, że prawo do składania petycji stanowi fundament demokracji 
uczestniczącej i obywatelstwa europejskiego i jako takie – z należytym poszanowaniem 
także ducha art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) – przyczynia się do 
zmniejszenia dystansu między obywatelami a instytucjami politycznymi poprzez 
promowanie aktywnego uczestnictwa obywateli i ich zaangażowania w debatę 
polityczną UE, oraz uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna 
prowadzić do zwiększonego zaangażowania obywateli; wzywa Komisję, aby 
zobowiązała się do odgrywania aktywnej roli w działaniach, których domagają się 
składający petycje, w celu doprowadzenia do rzeczywistych zmian w życiu obywateli;

2. przypomina, że zapewnienie skutecznego, jednakowego i jednolitego stosowania prawa 
UE ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania praworządności, która jest jedną z 
podstawowych wartości Unii i jej państw członkowskich określoną w art. 2 TUE; 
odnotowuje znaczną liczbę petycji, w których wyrażane są obawy obywateli związane z 
naruszaniem praworządności w państwach członkowskich, i z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie obywateli w korzystanie z przysługujących im praw; podkreśla, że 
nieprzestrzeganie zasad praworządności, w tym przez podmioty na szczeblu niższym 
niż krajowy, ma bezpośredni wpływ na życie obywateli, jak wykazano w otrzymanych 
petycjach i wynikach specjalnego badania Eurobarometru nr 489; pamiętając o zasadzie 
pomocniczości, wzywa Komisję do przestrzegania zobowiązań podjętych w 
komunikacie z 2019 r. pt. „Wzmacnianie praworządności w Unii: Plan działania” 
(COM(2019)0343) w celu promowania kultury poszanowania praworządności, 
zacieśnienia współpracy z organami krajowymi oraz zapewnienia skutecznej wspólnej 
reakcji na faktyczne zagrożenia w Unii; przypomina Komisji, że wysiłek włożony w 
zagwarantowanie skutecznego egzekwowania obowiązującego prawa UE jest równie 
ważny, jak praca nad tworzeniem nowych przepisów; przypomina, że zgodnie z art. 4 
TUE Unia szanuje równość państw członkowskich wobec traktatów, a także ich 
podstawowe struktury, zarówno polityczne, jak i konstytucyjne. Ten sam artykuł 
wymaga również, aby Unia szanowała podstawowe funkcje państw członkowskich, w 
szczególności funkcje mające na celu zapewnienie integralności terytorialnej, 
utrzymanie porządku publicznego i ochronę bezpieczeństwa narodowego;

3. podkreśla, że nieegzekwowanie prawa nie tylko podważa efektywność rynku 
wewnętrznego, lecz także ma bezpośredni wpływ na prawa indywidualne i w rezultacie 
osłabia wiarygodność i wizerunek Unii; z zaniepokojeniem odnotowuje narastający 
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populizm i eurosceptycyzm i w związku z tym wzywa Komisję do zdwojenia wysiłków 
na rzecz ochrony porządku prawnego UE; w tym kontekście podkreśla, że wdrożenie i 
egzekwowanie opierają się na podziale uprawnień przyznanych na mocy Traktatów, 
wobec czego państwa członkowskie i Komisja ponoszą wspólną odpowiedzialność za 
wdrożenie i egzekwowanie prawa europejskiego, a Komisja jest ostateczną strażniczką 
Traktatów; jednocześnie zaznacza, że wszystkie instytucje UE ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia i egzekwowania prawa Unii, zgodnie z 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z 
2016 r.;

4. zwraca uwagę, że w procesie opracowywania i wdrażania przepisów UE przez 
instytucje unijne kluczowe znaczenie mają skuteczność, przejrzystość i 
rozliczalność; wskazuje, że Parlament Europejski to instytucja bezpośrednio 
wybierana przez obywateli, oraz, biorąc pod uwagę jego doniosłą rolę kontrolną, 
przypomina o spoczywającym na Komisji obowiązku rozliczania się przed 
Parlamentem, zwłaszcza przed Komisją Petycji; podkreśla ponadto ważną rolę 
kontroli sprawowanej przez Parlament w zwracaniu uwagi Komisji na 
nieprawidłowości we wdrażaniu prawa UE w państwach członkowskich, zgłaszane 
za pomocą petycji i zapytań; ponownie wzywa Komisję do działania z większą 
przejrzystością, a także do skutecznego wykorzystania i dalszego doskonalenia 
istniejących mechanizmów monitorowania i narzędzi oceny okresowej; wzywa 
Komisję jako strażniczkę Traktatów do stosowania wspomnianych mechanizmów i 
narzędzi w celu należytego monitorowania i oceny prawidłowego i terminowego 
wdrażania prawa UE, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu praw obywateli 
UE do sprawiedliwości oraz dobrej i skutecznej administracji zgodnie z art. 298 
TFUE oraz art. 41 i 47 Karty; zauważa, że zgodnie z tymi prawami i zasadami 
osobom z niepełnosprawnościami należy zapewnić dostęp do projektów aktów 
ustawodawczych;

5. dostrzega wpływ skutecznego wdrażania prawa UE w postaci zwiększania 
wiarygodności instytucji europejskich; uważa w związku z tym, że sprawozdanie roczne 
publikowane przez Komisję, prawo do składania petycji oraz europejska inicjatywa 
obywatelska to cenne narzędzia umożliwiające prawodawcom UE wykrywanie 
potencjalnych luk;

6. przypomina, że Komisja Petycji otrzymuje co roku znaczną liczbę petycji od 
zainteresowanych obywateli, którzy wyrażają niezadowolenie ze stanu wdrażania prawa 
UE w państwach członkowskich, oraz że znaczna większość tych petycji jest 
przekazywana Komisji do szczegółowego zbadania; pochwala zaangażowanie Komisji 
w tę procedurę oraz uważa za istotne, że posłowie i posłanki do Parlamentu 
Europejskiego mają możliwość kwestionowania wyników i zaleceń, a także podkreśla, 
że należy respektować obszary kompetencji UE;

7. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji wyrażone wyraźnie w sprawozdaniu 
rocznym z 2017 r. w sprawie kontroli stosowania prawa UE (COM(2018)0540) do 
przywiązywania dużej wagi do wkładu obywateli, przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w wykrywaniu naruszeń prawa UE; zwraca w związku z tym 
uwagę na wysiłki Komisji mające na celu zilustrowanie wpływu petycji na jej działania 
w zakresie egzekwowania prawa w szeregu obszarów polityki, takich jak środowisko, 
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migracja, podatki i rynek wewnętrzny; podkreśla jednak, że znaczna liczba 
otrzymanych petycji odnosi się do naruszeń i niewłaściwego stosowania prawa UE w 
tych dziedzinach, a także w wielu innych obszarach działań; ubolewa nad brakiem 
danych liczbowych dotyczących liczby petycji rozpatrywanych przez Komisję oraz 
liczby petycji, które doprowadziły do wszczęcia postępowań EU Pilot i postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

8. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje większą przejrzystość i rozpowszechnienie 
informacji zawartych w sprawozdaniach z lat 2018 i 2019 na temat liczby petycji 
rozpatrywanych przez Komisję i działań następczych; ubolewa jednak, że w większości 
przypadków Komisja nie wszczęła dochodzenia i nie podjęła żadnych dalszych działań; 
w związku z tym jest szczególnie zaniepokojony praktyką odsyłania znacznej liczby 
składających petycje do innych organów na szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym; zauważa, że praktyka ta odzwierciedla nową politykę Komisji w zakresie 
egzekwowania prawa ogłoszoną w komunikacie z 2016 r. pt. „Prawo Unii: lepsze 
wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” (C(2016)8600), która ma na celu skierowanie 
obywateli na szczebel krajowy, gdy skargi lub petycje nie wiążą się z ogólniejszą 
zasadą lub systemowym niestosowaniem się do prawa UE i mogą być w sposób 
zadowalający rozwiązywane za pomocą innych mechanizmów; ponownie wyraża 
nieustający sprzeciw wobec przyjętego podejścia i zwraca się do Komisji o wszczęcie 
dochodzeń w przypadkach, w których wykryto ewentualne naruszenia prawa UE; 
wzywa Komisję do sprawniejszego rozpatrywania petycji poprzez szybkie i 
kompleksowe reagowanie oraz współpracę z państwami członkowskimi w celu 
skutecznego rozwiązywania petycji zgodnie z zasadą pomocniczości; zachęca Komisję 
do pracy nad nowymi mechanizmami skracającymi czas reakcji w procesie 
rozpatrywania petycji; uważa za niewystarczające odpowiedzi Komisji, w których 
stwierdza ona jedynie, że nie ma kompetencji do podejmowania dalszych działań na 
szczeblu UE;

9. ponownie wyraża zaniepokojenie, że takie podejście może wywołać u obywateli 
przekonanie, że ich głos nie będzie słyszany przez instytucje UE, i ostatecznie pozbawić 
ich ochrony prawnej, gdyby środek zaradczy na szczeblu UE okazał się bardziej 
skuteczny z uwagi na uwarunkowania krajowe lub charakter wchodzących w grę 
interesów; zwraca uwagę na rozczarowanie, jakie praktyki Komisji wywołują u 
obywateli zwracających się o ochronę ich praw do UE oraz, w szczególności, do 
Komisji jako strażniczki Traktatów zgodnie z art. 17 TUE; apeluje o ponowne 
rozważenie ww. polityki w zakresie egzekwowania prawa, by zagwarantować, że w 
żadnym wypadku nie zagrozi ona rozpatrywaniu niektórych spraw, które skuteczniej 
można by rozstrzygnąć na szczeblu UE; uważa ten fakt za niedopuszczalny i wzywa 
Komisję do wyjaśnienia, w jaki sposób zamierza zniwelować rozdźwięk między 
oczekiwaniami obywateli a rzeczywistością, jeśli chodzi o możliwość skorzystania ze 
środków odwoławczych na szczeblu UE, oraz o wyjaśnienie, w jaki sposób podejście to 
wpisuje się w rolę strażniczki Traktatów i jej obowiązki nadzorcze wynikające z art. 17 
ust. 1 TUE;

10. przypomina, że Komisja Petycji otrzymuje znaczną liczbę petycji od obywateli 
poszkodowanych w wyniku decyzji podjętych przez sądy krajowe; podkreśla, że prawo 
do rzetelnego procesu sądowego jest prawem podstawowym i musi być respektowane 
przez organy sądowe we wszystkich państwach członkowskich;
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11. apeluje do Komisji o gruntowne badanie petycji dotyczących praw osób z 
niepełnosprawnościami; apeluje do Komisji o skuteczne egzekwowanie i wdrażanie 
unijnych przepisów w dziedzinie środowiska, z uwzględnieniem liczby otrzymanych w 
2018 r. petycji dotyczących nieprawidłowości w składowaniu odpadów, 
nieodpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych czy złej jakości powietrza na 
określonych obszarach;

12. odnotowuje, że liczba nowych skarg zarejestrowanych przez Komisję w 2018 i 2017 r. 
osiągnęła najwyższy poziom od 2011 r., przy czym w 2018 r. odnotowano rekordową 
liczbę 3 850 nowych skarg, a liczba nowych skarg zarejestrowanych w 2019 r. wyniosła 
3 525; z zadowoleniem przyjmuje większe upodmiotowienie obywateli w odniesieniu 
do procesu monitorowania i egzekwowania prawa UE, o czym świadczy znaczny 
napływ skarg i petycji; zwraca jednak uwagę, że – podobnie jak w przypadku petycji – 
liczba skarg prowadzących do wszczęcia dochodzenia utrzymywała się na bardzo 
niskim poziomie w 2019, 2018 i w 2017 r. w stosunku do całkowitej liczby 
otrzymanych skarg; apeluje o bardziej przejrzyste wdrażanie polityki egzekwowania 
prawa; zachęca Komisję do przyjęcia bardziej aktywnego podejścia pod względem 
gromadzenia informacji i reagowania na obawy obywateli, zwłaszcza by przeciwdziałać 
tendencji do obwiniania „Brukseli” za wszelkie nieprawidłowości;

13. podkreśla, że partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, obywatele europejscy i 
inne zainteresowane strony odgrywają ważną rolę w monitorowaniu i zgłaszaniu 
uchybień w transpozycji i wdrażaniu prawa UE przez państwa członkowskie; w 
związku z tym z zadowoleniem odnotowuje wzrost świadomości społecznej w 
odniesieniu do ponownej oceny przepisów UE, w tym kluczową rolę sygnalistów w 
sektorze prywatnym i publicznym; podkreśla, że obywatele UE mają prawo do 
otrzymywania bez zwłoki, jasnych, naprawdę dostępnych i przejrzystych informacji o 
przepisach przyjmowanych przez państwa członkowskie w celu transpozycji prawa UE 
do ustawodawstwa krajowego, a także o organach krajowych odpowiedzialnych za 
zapewnienie należytego wdrażania tego prawa;

14. zauważa w związku z tym, że należy dalej wspierać ścisłą współpracę oraz zacieśniać 
więzi z parlamentami narodowymi w procesie stanowienia prawa; podkreśla, że 
opóźnienia we wdrażaniu mają negatywny wpływ na pewność prawa; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o bardziej zdecydowane przeciwdziałanie wszelkiej 
spóźnionej i wadliwej transpozycji dyrektyw, by zapewnić pełne wdrożenie i 
egzekwowanie prawa UE, co zagwarantuje praworządność i demokrację; podkreśla 
znaczenie misji informacyjnych w państwach członkowskich, podejmowanych w 
związku z petycjami, usprawniających ocenę twierdzeń składających petycje oraz 
stanowiących wyjątkowy środek zbliżenia się do obywateli i pokazania, że ich obawy 
traktuje się poważnie; w związku z tym wzywa Komisję do należytego uwzględniania 
sprawozdań z misji informacyjnych Parlamentu oraz jego rezolucji opartych na 
petycjach;

15. ubolewa nad faktem, że pomimo wysiłków podejmowanych w ostatnich latach na rzecz 
zwiększenia przejrzystości działań w zakresie monitorowania i egzekwowania 
przepisów (np. za pośrednictwem scentralizowanej platformy zapewniającej informacje 
dotyczące naruszeń), Komisja nie odpowiedziała jeszcze na ponawiane apele 
Parlamentu o regularne informowanie go o każdym wszczętym postępowaniu EU Pilot i 
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o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, zwłaszcza jeżeli wynikają one z petycji; podkreśla znaczenie 
otrzymywania regularnie aktualizowanych informacji na temat rozwoju sytuacji w 
postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
związanych z otwartymi petycjami, przy jednoczesnym poszanowaniu wymogów 
poufności określonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE); ubolewa, że Komisja nadal wykazuje brak zaangażowania, jeśli chodzi o 
reagowanie na obawy zgłaszane w postępowaniach EU Pilot; przypomina Komisji o 
wysokich oczekiwaniach obywateli dotyczących przejrzystości prowadzonych przez nią 
działań nadzorczych; w związku z tym wzywa Komisję do terminowej wymiany tych 
informacji z Parlamentem w duchu lojalnej współpracy, aby umożliwić Parlamentowi 
sprawowanie kontroli nad władzą wykonawczą zgodnie z art. 14 TUE, a ostatecznie 
zwiększyć legitymację i rozliczalność działań Komisji w zakresie egzekwowania prawa, 
budować zaufanie do integracji europejskiej, a ostatecznie wzmocnić legitymację 
postępowań EU Pilot;

16. podkreśla, że ścisły i zorganizowany dialog między Komisją a państwami 
członkowskimi na wczesnym etapie jest kluczowy dla skutecznego i prawidłowego 
stosowania prawa UE; w związku z tym wzywa Komisję do udoskonalenia systemu 
rozwiązywania problemów w ramach EU Pilot i przywrócenia jego szerszego 
zastosowania, które ma na celu szybkie i nieformalne rozwiązywanie na wczesnym 
etapie potencjalnych naruszeń prawa UE bez konieczności uciekania się do formalnego 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 
znacznej liczbie przypadków; zauważa, że zgodnie z nową polityką przyjętą przez 
Komisję w celu zapewnienia zgodności z prawem UE celem postępowania EU Pilot nie 
jest przedłużanie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, lecz wręcz przeciwnie, ułatwienie skutecznego rozwiązania problemu;

17. przypomina, że zarówno w sprawozdaniu przekrojowym Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z 2018 r. pt. „Wprowadzanie przepisów UE w życie: obowiązki 
Komisji Europejskiej w zakresie nadzoru wynikające z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej”, jak i w decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 r. 
zawierającej sugestie w następstwie strategicznego dochodzenia OI/5/2016/AB w 
sprawie terminowości i przejrzystości w rozpatrywaniu przez Komisję Europejską skarg 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zwrócono się do 
Komisji o zapewnienie, by sprawy poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego były rozpatrywane w sposób 
bardziej terminowy, przejrzysty i sprawiedliwy, z uwzględnieniem zasady 
pomocniczości i równego traktowania;.

18. apeluje do Komisji o zbadanie kwestii dyskryminowania języków urzędowych państwa 
członkowskiego w szkołach i administracji publicznej na terytoriach, na których 
obowiązują co najmniej dwa języki urzędowe, gdyż dyskryminacja taka utrudnia 
swobodne przemieszczanie się i narusza zasady rynku wewnętrznego (art. 26 ust. 2 
TFUE).
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