
5. Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym
i wspólnotowym

5.1. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego

5.1.1. Wprowadzenie

Petycja to pismo skierowane do Parlamentu Europejskiego (wnoszone za
poÊrednictwem poczty albo na formularzu on-line), które mo˝e zawieraç
indywidualny wniosek, skarg´ lub komentarz dotyczàcy stosowania prawa
wspólnotowego, lub te˝ wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyj´cia
stanowiska w danej sprawie. 

Petycje mogà byç wa˝nym Êrodkiem nacisku na w∏adze krajowe, wiele spraw
jest bowiem branych pod uwag´ przez organy krajowe ju˝ w toku korespon-
dencji podejmowanej z nimi przez Komisj´ Petycji Parlamentu Europejskiego.
Sprawy podnoszone przez Komisj´ Petycji sà równie˝ uwzgl´dniane przez
Komisj´ Europejskà (KE) przy wszczynaniu przez nià post´powaƒ w sprawie
uchybienia zobowiàzaniom wynikajàcym z traktatów unijnych przez paƒstwa
cz∏onkowskie. Natomiast petycje, które nie sà zwiàzane z takimi post´powa-
niami albo nie prowadzà do ich wszcz´cia, sà dla Parlamentu i KE wa˝nym
êród∏em informacji na temat problemów, które interesujà spo∏eczeƒstwo. 
Z tego powodu petycje stale zyskujà na popularnoÊci – w 2008 r. Komisja
Petycji zarejestrowa∏a 1886 petycji, co stanowi wzrost o 50% w stosunku do
2006 r. Najwi´cej petycji dotyczy∏o Êrodowiska naturalnego (309 petycji –
12,7 % wszystkich z∏o˝onych petycji)1. 
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5.1.2. Kto mo˝e z∏o˝yç petycj´? 

Petycj´ do Parlamentu Europejskiego mo˝e z∏o˝yç:

� ka˝dy obywatel Unii Europejskiej (UE),

� ka˝da osoba fizyczna lub prawna majàca miejsce zamieszkania lub statu-
towà siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim UE.

Petycj´ mo˝na z∏o˝yç indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub
osobami; nie musi byç ona sporzàdzona przez adwokata czy radc´ prawnego.
Warunkiem jest, aby petycja dotyczy∏a spraw obj´tych zakresem dzia∏alnoÊci UE,
co ma niewàtpliwie miejsce w odniesieniu do spraw zwiàzanych z obszarami
Natura 2000. Sprawy te powinny dotyczyç bezpoÊrednio kierujàcego petycj´.
Nale˝y przyjàç, ˝e petycja odnoszàca si´ do spraw z zakresu ochrony obszarów
Natura 2000 b´dzie dotyczy∏a bezpoÊrednio organizacji pozarzàdowych, które
w zakresie swoich celów statutowych posiadajà zagadnienia ochrony Êrodowiska. 

5.1.3. Jakie wymagania musi spe∏niaç petycja?

Petycja musi byç sporzàdzona w j´zyku urz´dowym UE, z tym, ˝e Prezydium
Komisji Petycji mo˝e podjàç decyzj´, zgodnie z którà petycje i korespondencja
ze sk∏adajàcym petycj´ mogà byç sporzàdzane w innych j´zykach u˝ywanych
w danym paƒstwie cz∏onkowskim. 

Uwaga praktyczna: najlepiej, jeÊli petycja jest przygotowana tak˝e w j´zyku
angielskim, co umo˝liwi przes∏anie jej do wiadomoÊci innym instytucjom
europejskim czy innym osobom pos∏ugujàcym si´ tym j´zykiem. J´zyk polski
ma status j´zyka urz´dowego Unii Europejskiej.

Petycja musi zawieraç:

� nazwiska, obywatelstwa i miejsca zamieszkania ka˝dej z osób sk∏adajàcych
petycj´,

� je˝eli pod petycjà z∏o˝y∏o podpis kilka osób fizycznych lub prawnych –
wskazanie g∏ównego autora petycji i jego zast´pcy/ów dla celów dalszego
post´powania (je˝eli autor i jego zast´pca nie zostali wyznaczeni, funkcje
autora petycji dla celów dalszego post´powania pe∏ni pierwszy sygnata-
riusz lub inna odpowiednia osoba), 

� podpis – w przypadku petycji sk∏adanej za poÊrednictwem poczty.
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Petycja: 

� powinna byç wyczerpujàca, 

� powinna podawaç fakty istotne dla przedstawianego problemu, 

� nale˝y unikaç podawania zb´dnych szczegó∏ów,

� powinna byç napisana w jasny i czytelny sposób, 

� do petycji mo˝na do∏àczyç streszczenie. 

Petycj´ mo˝na z∏o˝yç za poÊrednictwem poczty na adres:

European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA 

lub poprzez formularz on-line, dost´pny na stronie internetowej:

www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/sub-
mit.do?language=PL. 

5.1.4. Co dzieje si´ z wniesionà petycjà?

Autorów – lub g∏ównego autora petycji, je˝eli jest to petycja zbiorowa – oraz nu-
mer petycji wpisuje si´ do ogólnego rejestru w kolejnoÊci zg∏oszenia i og∏asza
na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Og∏oszenia te sà za-
mieszczane w protoko∏ach posiedzeƒ, na których dane petycje zosta∏y wniesione. 

Petycje wpisane do rejestru zasadniczo posiadajà status dokumentów jawnych,
zaÊ imi´ i nazwisko autora petycji oraz treÊç petycji powinny zostaç dla celów
przejrzystoÊci opublikowane przez Parlament. Jednak autor/autorka petycji
mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem o utajnienie jego/jej nazwiska w celu ochrony
swojej prywatnoÊci. W takim przypadku Parlament zobowiàzany jest przychy-
liç si´ do tego wniosku. 

W przypadku gdy post´powanie nie mo˝e zostaç wszcz´te z powodu utaj-
nienia danych autora petycji, jest on konsultowany w sprawie kroków, które
majà zostaç podj´te. Autor/autorka petycji mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem, by
jego/jej petycja zosta∏a rozpatrzona w trybie poufnym; w takim przypadku
Parlament podejmuje odpowiednie Êrodki ostro˝noÊci gwarantujàce, ˝e treÊç
petycji nie zostanie udost´pniona do wiadomoÊci publicznej. 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Do osobnego rejestru wpisuje si´ i przechowuje petycje kierowane do Parla-
mentu przez osoby fizyczne lub prawne, które nie sà obywatelami Unii Euro-
pejskiej oraz które nie zamieszkujà lub nie majà swojej statutowej siedziby na
terenie paƒstwa cz∏onkowskiego. Co miesiàc Przewodniczàcy przekazuje
zestawienie otrzymanych w poprzednim miesiàcu petycji wraz z ich tematami
Komisji Petycji. Komisja mo˝e zwróciç si´ o udost´pnienie jej tych petycji,
których rozpatrzenie uwa˝a za stosowne. 

Dalej petycje wpisane do rejestru ogólnego Przewodniczàcy przekazuje w∏aÊ-
ciwej komisji, która orzeka o dopuszczalnoÊci lub niedopuszczalnoÊci petycji.
Je˝eli w∏aÊciwa komisja nie osiàga konsensusu w sprawie dopuszczalnoÊci
petycji, petycja og∏aszana jest jako dopuszczalna na wniosek co najmniej jednej
czwartej cz∏onków Komisji.

Petycje uznane przez Komisj´ za niedopuszczalne pozostawia si´ bez biegu.
Decyzja wraz z uzasadnieniem dor´czana jest autorowi petycji (w stosownym
przypadku zaleca si´ autorowi petycji inne drogi odwo∏awcze). 

Natomiast petycje, które uznano za dopuszczalne, umieszczane sà w specjal-
nym rejestrze elektronicznym, w celu umo˝liwienia obywatelom przy∏àczenia
si´ do autora petycji poprzez z∏o˝enie podpisu elektronicznego albo w celu
wycofania swojego poparcia dla petycji. 

Poparcie dla petycji, podobnie jak i samà petycj´, mo˝na cofnàç w ka˝dym
czasie – wtedy jest ona uznawana za bezprzedmiotowà. 

5.1.5. Czego mo˝na si´ spodziewaç, je˝eli petycja zostanie
uznana za dopuszczalnà?

Petycje, które zosta∏y uznane za dopuszczalne rozpatrywane sà przez Komisj´
Petycji w ramach jej zwyczajowej dzia∏alnoÊci w formie debaty na posiedze-
niu zwyczajnym, bàdê te˝ w formie procedury pisemnej. Je˝eli petycja ma
zostaç poddana debacie lub autor petycji sam wyrazi takie ˝yczenie, mo˝e
on zostaç zaproszony na posiedzenie Komisji Petycji. Przewodniczàcy
mo˝e udzieliç autorowi petycji prawa g∏osu. 
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W zale˝noÊci od okolicznoÊci, Komisja Petycji mo˝e:

� zwróciç si´ do KE o przeprowadzenie wst´pnego dochodzenia i przedsta-
wienie informacji dotyczàcych zgodnoÊci z odpowiednim prawem wspól-
notowym; 

� przekazaç petycj´ innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla infor-
macji lub podj´cia dalszych dzia∏aƒ (dana komisja mo˝e na przyk∏ad uwzgl´d-
niç petycj´ w swych pracach legislacyjnych);

� w wyjàtkowych przypadkach przygotowaç i przedstawiç Parlamentowi pe∏ne
sprawozdanie, które zostanie poddane g∏osowaniu na posiedzeniu plenarnym;

� przeprowadziç wizyt´ wyjaÊniajàcà w kraju lub regionie, którego dotyczy
petycja, oraz przygotowaç sprawozdanie zawierajàce obserwacje i zalecenia;

� podjàç jakiekolwiek inne dzia∏anie, które uzna za w∏aÊciwe dla pomyÊlnego
rozwiàzania danej sprawy lub udzielenia sk∏adajàcemu petycj´ w∏aÊciwej
odpowiedzi.

Komisja Petycji zbiera si´ na posiedzeniach co do zasady raz w miesiàcu
(z wyjàtkiem sierpnia). Je˝eli zachodzi taka potrzeba, mo˝liwe jest nawiàzanie
wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami paƒstwa cz∏onkowskiego. 

Po zakoƒczeniu rozpatrywania petycji uznanej za dopuszczalnà procedura
jest zamykana, a wiadomoÊç o jej zamkni´ciu dor´czana jest autorowi petycji.
Ârodki, które przys∏ugujà stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia
petycji, sà stosunkowo skromne. Podmiot taki mo˝e albo ponownie wniosko-
waç o zaj´cie si´ sprawà, albo w uzasadnionych okolicznoÊciach wystàpiç ze
skargà do Rzecznika Praw Obywatelskich UE, wnoszàc o uznanie post´po-
wania Komisji Petycji za tzw. przejaw z∏ej administracji. 

Nale˝y pami´taç, ˝e Komisja Petycji nie jest cia∏em o charakterze sàdo-
wym, nie ma ˝adnych uprawnieƒ co do uchylenia, zmiany, stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji w∏adz krajowych czy wznowienia post´powania adminis-
tracyjnego, nie jest te˝ cia∏em o charakterze egzekucyjnym. Dlatego petycje
zawierajàce ˝àdania podj´cia takich dzia∏aƒ sà uznawane za niedopuszczalne. 

Przyk∏ad: petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspre-
sowej „Via Baltica”.

Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego z∏o˝onych zosta∏o kilka
petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych bàdê przez osoby
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fizyczne, dotyczàcych trasy mi´dzynarodowego korytarza transportowego
Helsinki-Warszawa „Via Baltica”. Zg∏oszone zastrze˝enia dotyczy∏y wyzna-
czonej trasy drogi ekspresowej z punktu widzenia konfliktu z wymaganiami
ochrony przyrody, zw∏aszcza z zasadami ochrony obszarów cennych przy-
rodniczo w∏àczonych do sieci Natura 2000, co narusza∏o odpowiednie prze-
pisy prawa UE. 

Petycje zosta∏y uznane za dopuszczalne, jako dotyczàce spraw obj´tych zakre-
sem dzia∏alnoÊci UE (sieç Natura 2000)2. Problem zosta∏ przedstawiony 
i poddany pod dyskusj´ na posiedzeniach Komisji Petycji (2007 r.). Organi-
zacje ekologiczne, które z∏o˝y∏y petycj´, mia∏y mo˝liwoÊç zaprezentowania
tam swojego stanowiska (2007 r.). Delegacja Komisji Petycji przyjecha∏a 
z wizytà do Polski, by na miejscu zbadaç spraw´ i spotkaç si´ z zaintere-
sowanymi w∏adzami i autorami petycji oraz odwiedziç obszary chronione
zagro˝one budowà drogi (2007 r.)3. W efekcie zosta∏ przygotowany krytyczny
pod adresem polskiego rzàdu raport Komisji Petycji Parlamentu Europej-
skiego (2007)4. Wezwano w nim m.in. do analizy alternatywnej trasy drogi
„Via Baltica”.

W mi´dzyczasie sprawa zosta∏a przekazana do Komisji Europejskiej z proÊbà
o udzielenie informacji5. Komisja stwierdzi∏a, ˝e problem zosta∏ przez nià
dostrze˝ony, gdy˝ na planowanà inwestycj´ tak˝e do KE wp∏yn´∏o kilka skarg. 

Ostatecznie polskie w∏adze podj´∏y decyzj´ o zmianie przebiegu kontro-
wersyjnej trasy na takà, która ominie wi´kszoÊç obszarów chronionych 
w pó∏nocno-wschodniej Polsce (2009 r.)6. Sprawa petycji zosta∏a zamkni´ta
(2009 r.).
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2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
378.574+03+DOC+WORD+V0//PL&language=PL

3 http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2007/news-2007-December/news-2007-Decem-
ber-10.html;jsessionid=F8FBDBE3A1E2F8B2F3860D4A74D95E30

4 http://www.europarl.pl/ressource/static/files/Aktuality/Dolina_Rospudy_Sprawozdanie_delegacji_komi-
sji_petycji_PE.pdf

5 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/peti20061120_sir350-
06_/peti20061120_sir350-06_pl.pdf

6 http://www.otop.org.pl/kat_41_378_379_748/Aktualnosci.html
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