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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że poza znaczącymi instytucjonalnymi zmianami na lepsze, jakie zawarto w 
nowych traktatach, obywatele UE wyraźnie skorzystają z jednej strony na wzmocnieniu 
demokratycznego nadzoru i kontroli polityki Unii, a z drugiej - na zwiększeniu swych 
praw;

2. zwraca uwagę na fakt, że zachowana w nowym traktacie procedura składania petycji 
stanowi ważne narzędzie umożliwiające narodom Europy czynne zaangażowanie -
jednostkowe lub za pośrednictwem dobrowolnego stowarzyszenia - w rozwój Unii;
podkreśla, że takie zaangażowanie może obejmować zwrócenie uwagi Parlamentu na 
sytuacje niewłaściwego wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie, uczulenie 
Parlamentu na słabości legislacji UE oraz protestowanie przeciwko ewentualnym 
przypadkom nieposzanowania podstawowych praw obywateli UE lub osób ją 
zamieszkujących;

3. podkreśla rolę i odpowiedzialność Komisji Petycji w tym względzie oraz znaczenie 
osiągnięcia pełnej i skutecznej współpracy wszystkich instytucji i organów UE, 
wszystkich państw członkowskich, regionalnych i lokalnych organów władzy w 
reagowaniu na problemy obywateli UE i ich rozwiązaniu w duchu traktatu lizbońskiego;

4. odnotowuje nowe możliwości, jakie leżą przed obywatelami UE na mocy art. 11 Traktatu 
o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem lizbońskim, odnośnie do tzw. inicjatywy 
obywatelskiej, która umożliwia nie mniej niż milionowi obywateli pochodzących z kilku 
państw członkowskich wezwanie Komisji do przygotowania nowego aktu legislacyjnego, 
wymaganego do wdrożenia traktatów;

5. postanawia zapewnić, że przepisy, które mają zostać przyjęte w celu wdrożenia 
„inicjatywy obywatelskiej” określą jasne, proste i przystępne zasady wykonywania praw 
obywatelskich; uważa, że Komisja Petycji powinna być ściśle zaangażowana w inicjatywy 
obywatelskie i mogłaby pełnić rolę platformy promowania inicjatyw indywidualnych oraz 
samego prawa inicjatywy, uznając jednocześnie, że Komisja jest jedynym adresatem 
inicjatyw obywatelskich; uważa, że w przepisach wykonawczych należy określić 
mechanizmy umożliwiające Parlamentowi zajęcie stanowiska wobec takich inicjatyw 
oraz, w stosownych przypadkach, ich obrony;

6. zauważa, że obywatele mają już możliwość zażądania w petycji, aby Parlament 
wykonywał swoje uprawnienia inicjatywy legislacyjnej, określone w art. 192 traktatu WE, 
oraz że nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby obywatele tak postanowili, aby zwrócić się 
z takim samym wnioskiem dotyczącym aktu europejskiego zarówno do Komisji, w 
postaci inicjatywy obywatelskiej, jak i do Parlamentu Europejskiego, w postaci petycji;

7. uważa, że Parlament powinien rozpatrzyć możliwość opracowania odpowiednich 
procedur w celu monitorowania i wspierania inicjatyw obywatelskich oraz uważa, że 
Komisja Petycji, która już posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy z 
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obywatelami w sprawie dotyczących ich kwestii, powinna odgrywać kluczową rolę w 
takich procedurach;

8. z radością przyjmuje proklamację Karty Praw Podstawowych oraz uznanie określonych w 
niej praw, swobód i zasad dla wszystkich obywateli UE, w szczególności różnych praw 
odnoszących się do życia, godności ludzkiej, równości, sprawiedliwości, wolności i 
własności prywatnej; jest zdeterminowany, aby wraz z innymi instytucjami określić, że 
możliwość bezpośredniego stosowania Karty w odniesieniu do działań państw 
członkowskich nie jest niesłusznie ograniczona przez szeroką interpretację ograniczeń 
ustanowionych w tym celu w horyzontalnych artykułach Karty, w szczególności w art. 51, 
który wymaga, aby państwa członkowskie stosowały Kartę wyłącznie przy wdrażaniu 
prawa unijnego;

9. zauważa, że wzmocniony status Karty Praw Podstawowych, jak również rozszerzenie 
zasięgu działań, które mogą być przedmiotem postępowań w sprawie naruszenia 
przepisów prawa, w szczególności w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, będą miały bezpośredni wpływ na prace Komisji Petycji, kiedy będzie ona 
sprawować kontrolę parlamentarną w imieniu obywateli;

10. zauważa, że wprowadzenie na mocy art. 298 TFUE podstawy prawnej odnośnie do 
dobrego zarządzania oraz przyjęcie przepisów wdrażających ten artykuł będzie stanowić 
odpowiedź na wielokrotnie ponawiany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Parlament 
Europejski wniosek o wspólny system prawa administracyjnego w administracji 
europejskiej, i zwraca się do Komisji Petycji o pełne zaangażowanie w procedurę 
przyjmowania przepisów, o których mowa. 
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