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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. 8B traktatu 
lizbońskiego 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 w ramach procedur wdrożenia „inicjatywy obywatelskiej” będą 
oni mieli prawo do przedstawienia swych projektów za pośrednictwem Komisji Petycji w 
pierwszej instancji Parlamentowi Europejskiemu, zważywszy, że tę nową szansę można 
wyraźnie porównać do samego prawa do składania petycji i powiązać z nim oraz że 
wydaje się całkowicie rozsądne, by obywatele UE w pełni korzystali z demokratycznie 
wybranej instytucji przy zwracaniu się do Komisji o podjęcie działania1; uważa ponadto, 
że taka procedura zapewniłaby większą otwartość i przejrzystość, umożliwiając czynne 
zaangażowanie się obywateli UE w prace instytucji;

6. z radością przyjmuje proklamację Karty Praw Podstawowych oraz uznanie określonych w 
niej praw, swobód i zasad wszystkich obywateli UE; jest zdeterminowany, aby wraz z 
innymi instytucjami określić zakres, w jakim Karta ma bezpośrednie zastosowanie dla 
obywateli UE - czego oni oczekują - a także szczegółowych środków zaradczych i 
rozwiązań pozasądowych dostępnych dla obywateli UE, którzy składają swe petycje do 

                                               
1 Artykuł 21 TFUE - zwykła procedura prawodawcza (głosowanie kwalifikowana większością) dla procedur 
dotyczących wprowadzenia „inicjatywy obywatelskiej”.
Artykuł 22 TFUE – specjalna procedura prawodawcza w odniesieniu do przepisów mających na celu 
wzmocnienie praw obywateli:  Rada stanowiąca jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i 
zatwierdzenia przez państwa członkowskie. 
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Parlamentu celem poprawnego zastosowania Karty i jej postanowień dotyczących 
integralności osoby, różnych praw odnoszących się do życia, wolności i własności 
prywatnej. 
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