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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:

A. mając na uwadze, że istotne jest uwzględnienie zawartych w traktacie lizbońskim 
postanowień dotyczących inicjatywy obywatelskiej, które mają umożliwić obywatelom 
Europy odegranie bardziej znaczącej roli w kształtowaniu europejskich aktów 
legislacyjnych, niezbędnych dla celów wykonania traktatów,

B. mając na uwadze, że prawo do składania petycji istnieje od czasu traktatu z Maastricht 
oraz mając na uwadze, że Parlament stworzył szereg procedur związanych z korzystaniem
z tego ważnego prawa przez wszystkich obywateli i mieszkańców UE, zwłaszcza 
w sprawach dotyczących stosowania prawa UE przez władze krajowe i lokalne oraz 
oddziaływania tego prawa na poszczególne osoby i społeczności lokalne,

1. apeluje, by rozporządzenie w sprawie wdrażania inicjatywy obywatelskiej, określające 
warunki korzystania z prawa w tym względzie, było jasne, proste i przyjazne dla 
użytkowników oraz obejmowało praktyczne elementy związane z definicją inicjatywy 
obywatelskiej, tak aby nie była ona mylona z prawem do składania petycji;

2. wyraża zaniepokojenie tym, że wiele praktycznych przykładów przedstawianych we 
wnioskach rozpowszechnianych obecnie przez podmioty popierające inicjatywę 
obywatelską to w zasadzie petycje stanowiące element kampanii, niemające żadnego 
konkretnego związku z inicjatywą obywatelską określoną w Traktacie, z których część już 
została zarejestrowana w Parlamencie jako petycje;

3. w związku z tym zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia, by obywatele mieli pełną 
świadomość tej różnicy, biorąc pod uwagę, że prawo do składania petycji jest skierowane 
do Parlamentu Europejskiego, a inicjatywa obywatelska – do Komisji;

4. odnotowuje także, iż Parlament, korzystając z własnego prawa do inicjatywy 
legislacyjnej, może podjąć decyzję o uruchomieniu przedmiotowej procedury i o podjęciu 
działań zgodnie z zaleceniami opartymi na petycjach otrzymanych przez właściwą 
komisję parlamentarną;

5. apeluje o powierzenie parlamentarnej Komisji Petycji odpowiedzialności w zakresie
monitorowania wdrażania rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej dzięki 
zapewnieniu, że wnioski składane przez obywateli będą analizowane na posiedzeniach 
Komisji Petycji, na które zapraszane będą inne wyspecjalizowane komisje 
odpowiedzialne za przedmiotową dziedzinę polityki i na które powinni być zapraszani 
przedstawiciele Komisji celem wydania opinii;

6. wyraża przekonanie, że takie środki mogą zapewnić większą zgodność wniosków
skierowanych do Komisji w pierwszej kolejności przez obywateli z demokratycznie 
zatwierdzonymi przez Parlament priorytetami i wnioskami;

7. stwierdza, że Parlament powinien móc wypowiadać się na temat tego, czy inicjatywa 
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obywatelska jest właściwa, oraz przedstawiać ewentualne sugestie i zalecenia zanim 
Komisja przystąpi do szczegółowego opracowywania tekstu aktu legislacyjnego 
w oparciu o inicjatywę obywatelską;

8. uważa, że należy zająć się problemem kwalifikowalności i w tym kontekście stwierdza, że 
należy wykazać elastyczność w odniesieniu do tego, co dokładnie oznacza „kilka państw 
członkowskich”, z których powinno pochodzić ponad milion podpisów; podobnie, 
zgodnie z praktyką stosowaną w przypadku petycji, stwierdza, że możliwość poparcia 
inicjatywy obywatelskiej powinna być dostępna dla wszystkich obywateli i mieszkańców 
UE bez ograniczeń wiekowych ani innych elementów dyskryminujących.
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