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WSKAZÓWKI

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

1. uważa komunikację między Unią Europejską a jej obywatelami za istotną, lecz uznaje, że 
jak dotąd komunikacja ta nie była bardzo udana;

2. uważa, że podstawowym warunkiem poprawy komunikacji jest zrozumienie natury samej 
komunikacji oraz uwzględnienie koncepcji, według której „liczą się czyny, nie słowa”;

3. sugeruje, że znaczenie ma również rozważenie przekazu płynącego z działań oraz 
porównanie go z przesłaniem, które UE chce przekazać obywatelom, pod kątem 
rozbieżności między nimi;

4. biorąc pod uwagę, że według Eurobarometru 85% dorosłych osób wie, że ma prawo 
petycji do Parlamentu Europejskiego; uważa, że petycje oraz prace Komisji Petycji są 
kluczowymi sposobami bezpośredniej komunikacji UE z jej obywatelami; zaznacza, że 
fakt ten znajduje odzwierciedlenie w szybkim wzroście liczby petycji składanych przez 
obywateli i uważa, że w przyszłości nastąpi dalszy wzrost znaczenia i liczby petycji;

5. przypomina, że Komisja Petycji jest jedynym organem politycznym, który otrzymuje od 
obywateli opinie i wnioski dotyczące ich codziennych obaw; proponuje zatem, aby UE 
zachęcała obywateli do aktywności, podkreślając znaczenie prac Komisji Petycji;

6. proponuje, aby w tym celu zwiększono zasoby przeznaczone dla już przeciążonego pracą 
sekretariatu Komisji Petycji, tak aby sposób rozpatrywania petycji stanowił jasne 
przesłanie na temat Europy poprzez działanie oraz aby nastąpiła poprawa komunikacji za 
pomocą działań;

7. z zadowoleniem przyjmuje internetowe relacje z prac Komisji Petycji jako pozytywną 
zmianę, która zwiększy przejrzystość komunikacji i najprawdopodobniej spowoduje 
zwiększenie się poziomu uczestnictwa obywateli i liczby petycji; uważa, że ta 
perspektywa dodatkowo uzasadnia konieczność przydzielenia dodatkowych zasobów 
ludzkich Komisji Petycji;

8. zaleca, aby Komisja Petycji wprowadziła dalsze ulepszenia w komunikacji z obywatelami 
poprzez zdecydowane zachęcenie przedstawicieli rządów państw członkowskich do 
udziału w pracach tej komisji w stosownych przypadkach, zwłaszcza w sprawach petycji 
dotyczących danego państwa członkowskiego;

9. uznaje, że Komisja Petycji poświęca dużo uwagi wszystkim petycjom, lecz zaleca 
bardziej aktywne podejście do petycji uznanych za dopuszczalne poprzez zaangażowanie 
komisji na wszystkich etapach procesu rozpatrywania petycji aż do jego zakończenia; 
uważa, że takie systematyczne i całościowe działania następcze zwiększyłyby widoczność
tego sposobu komunikacji oraz podniosłyby poziom komunikacji za pomocą działań;

10. uważa, że należy w szczególności zwrócić uwagę na inicjatywę obywatelską; uważa 
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jednak, że ten nowy instrument uczestnictwa można uznać za demokratyczny wyłącznie 
pod warunkiem, że Komisja będzie zobowiązana do przedstawiania projektów 
prawodawstwa w odpowiedzi na inicjatywy podpisane przez jeden milion obywateli; 
uważa również, że inicjatywa obywatelska powinna zasadniczo być przekazywana 
Komisji Petycji.
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