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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie

Środa, 2 października 2019 r., w godz. 9.00–12.30 oraz 14.30–18.30 
Czwartek, 3 października 2019 r., w godz. 9.00–12.30 

Bruksela

Sala ASP A3E-2

w godz. 9.00–10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

1. Posiedzenie koordynatorów  

* * *

O godz. 10.00

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) OJ– PE 641.304
FdR 1189501

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniach:
   4–5 września 2019 r.

PV– PE 1188173
FdR 641.087
+ załączniki

_________________________
( ) Zgodnie z wytycznymi komisji na rok 2016 punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane 
podczas obecnego posiedzenia. Każdy członek komisji PETI może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia 
o niezamykanie danego punktu sekcji B; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do porządku obrad 
posiedzenia koordynatorów, którzy w trakcie swojego kolejnego posiedzenia podejmą decyzję o dalszym 
postępowaniu z tym punktem.
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4. Komunikaty przewodniczącego

Sprawozdanie

5. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2018 r.
Sprawozdawca: JAHR  (PPE)
(2019/xxxx(INI))
(termin składania poprawek: 7.10.2019 / głosowanie: 12.11.2019 
/ sesja plenarna: grudzień 2019 r.)
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

    PR– PE 1186177
    FdR 639.781

W obecności Komisji Europejskiej

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Środowisko

6. Petycja nr 0672/2018, którą złożył Dan Chitu (Rumunia), w 
sprawie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze składowiska 
w Rudeni w Bukareszcie (Rumunia) 
i
Petycja nr 0673/2018, którą złożył Catalin Mateescu (Rumunia), w 
imieniu stowarzyszenia STOP Poluarii De La Groapa De Gunoi 
Iridex – Chiajna – Rudeni, w sprawie zanieczyszczenia powietrza 
pochodzącego ze składowiska w Rudeni w Bukareszcie w Rumunii 
i
Petycja nr 0674/2018, którą złożył A.P. (Rumunia), w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze składowiska w 
Rudeni w Bukareszcie (Rumunia) 
i
Petycja nr 1039/2018, którą złożyła Valentina Cucu (Rumunia), w 
sprawie zanieczyszczenia powietrza, którego źródłem jest 
składowisko odpadów Rudeni w Bukareszcie (Rumunia)
i
Petycja nr 0156/2019, którą złożył A.U. (Rumunia), w sprawie 
poważnego zanieczyszczenia w północnej części Bukaresztu 
(Rumunia)

   CM– PE 636,176
   FdR 1181276

   CM– PE 638,672
   FdR 1184070
   
   sir0156-19

7. Petycja nr 0581/2016, którą złożył C. M. (Rumunia), w sprawie 
domniemanych nieprawidłowości związanych ze zbiórką i 
spalaniem niebezpiecznych odpadów medycznych na terytorium 
Rumunii

   CM–
   PE 599,546/REV.II
   FdR 1152762
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8. Petycja nr 1078/2018, którą złożyła Weliczka Weliczkowa 
(Bułgaria), z 182 podpisami, w sprawie naruszenia przepisów 
środowiskowych w wytwórni biogazu we wsi Carewec w gminie 
Mezdra (Bułgaria)

Petycja nr 1091/2018, którą złożyła Galina Toszewa (Bułgaria), z 
595 podpisami, w sprawie wniosku o likwidację elektrowni 
biomasowej w Trudzie (Bułgaria)

Petycja nr 1105/2018, którą złożyła Kremena Petrova (Bułgaria), 
w imieniu stowarzyszenia „Nowa Zagora chce oddychać” („Нова 
Загора иска да диша”), z 1176 podpisami, w sprawie zakładu 
produkcji biogazu w Nowej Zagorze w Bułgarii
(w obecności składającej petycję)

   sir1078-18

   sir1091-18

   sir1105-18
  

9. Petycja nr 1099/2018, którą złożył Józef Drzazgowski (Polska), z 
531 podpisami, w sprawie katastrofy ekologicznej we wschodniej 
Wielkopolsce spowodowanej odkrywkowym wydobyciem węgla

   CM– PE 639,894
   FdR 1186752
   

10. Petycja nr 0059/2017, którą złożył Ismael Antonio López Pérez 
(Hiszpania) w imieniu „Asociación ambiental y cultural Petón do 
Lobo”, w sprawie kopalni wolframu w Lousame w Galicji
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 615,341/REV
   FdR 1160362
   

* * *

O godz. 14.30

11. Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji 
koordynatorów

 

Dobrostan zwierząt
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12. Petycja nr 0545/2015, którą złożył Dieter Soβna (Niemcy), w 
sprawie transportu zwierząt rzeźnych

Petycja nr 0629/2016, którą złożył York Difturth (Niemcy), w 
imieniu fundacji Animal Welfare Foundation e.V, w sprawie 
domniemanego naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 
1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu przez 
niektóre państwa członkowskie

Petycja nr 1068/2017, którą złożył(a) A. B. (Włochy), w sprawie 
transportu żywych zwierząt przy wykorzystaniu transportu 
drogowego

Petycja nr 1141/2017, którą złożył Bernd Hefenbrock (Niemcy), w 
sprawie ochrony zwierząt w transporcie przez państwa trzecie oraz 
ewidentnego niewykonywania orzeczenia TSUE w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu

Petycja nr 1188/2017, którą złożył P. S. (Niemcy), w sprawie 
transportu zwierząt

Petycja nr 1231/2017, którą złożył G. G. (Włochy), w imieniu 
fundacji Animal Welfare Foundation, z 4 podpisami, w sprawie 
wywozu żywych zwierząt z UE do państw trzecich
(w obecności składającego petycję)

Petycja nr 0011/2018, która złożyła Maren Bestmann-Auchter 
(Niemcy), w sprawie naruszenia przepisów o ochronie zwierząt 
podczas transportu zwierząt gospodarskich przeznaczonych do 
uboju w państwach trzecich

Petycja nr 0149/2018, którą złożyła K.S. (Niemcy), w sprawie 
przewozu żywych zwierząt w UE i do państw trzecich

Petycja nr 0412/2018, którą złożył I.B. (Niemcy), w sprawie 
transportu zwierząt i handlu zwierzętami w UE

Petycja nr 1064/2018, którą złożył U.P. (Niemcy), z trzema 
dodatkowymi podpisami, w sprawie transportu i uboju zwierząt 
gospodarskich z UE w państwach trzecich

Petycja nr 0256/2019, którą złożył T.K. (Niemcy), w sprawie 
zakazu przewozu zwierząt gospodarskich w państwach 
członkowskich UE i do państw trzecich

   CM– PE 584,042
   FdR 1096627
   
   CM– PE 604,569
   FdR 1128339
   

   sir1068-17

   CM– PE 622,346/REV
   FdR 1179277
   

   sir1188-17

   CM– PE 625,288/REV
   FdR 1183525
   

   sir0011-18

   CM– PE 626,865/REV
   FdR 1175868
   
   CM– PE 632,705
   FdR 1177371
  
   CM– PE 638,824
   FdR 1185190
   

   sir0256-19
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13. Petycja 1344/2012, którą złożyła Roberta Fornasari (Włochy) 
w sprawie zniesienia wiwisekcji w UE
(w obecności składającej petycję)

Petycja 1581/2013, którą złożyła Daniele Beucler (Francja), w 
sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania doświadczeń na 
zwierzętach

Petycja nr 0947/2017, którą złożyła Julia Baines (Zjednoczone 
Królestwo), w imieniu organizacji PETA, z 109802 podpisami, w 
sprawie oceny REFIT rozporządzenia REACH i ujęcia w 
rozporządzeniu REACH zakazu testów na zwierzętach
(w obecności składającej petycję)

   CM– PE 535,892/REV
   FdR 1067562
   

   sir1581-13

   CM– PE 622,337
   FdR 1154925
   
Opinia komisji ENVI
   

14. Petycja nr 0439/2012, którą złożył Andrea Rutigliano (Włochy), w 
sprawie niestosowania przez Republikę Cypryjską dyrektywy 
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

   CM–
   PE 500,693/REV.VII
   FdR 1184678
   

Brexit – prawa obywateli

15. Wymiana poglądów z Grupą Sterującą ds. brexitu w Parlamencie 
Europejskim

16. Petycja nr 0307/2017, którą złożyła Fiona Godfrey (Zjednoczone 
Królestwo), w imieniu koalicji „British in Europe”, w sprawie 
zagwarantowania praw obywateli Zjednoczonego Królestwa w 
UE-27 i obywateli UE-27 w Zjednoczonym Królestwie po brexicie
(w obecności składającej petycję)
i
Petycja nr 0470/2017, którą złożył Ignacio Romero-Romero, w 
imieniu Españoles en Reino Unido –Surviving Brexit (Hiszpania), 
z 6 139 podpisami, w sprawie zagwarantowania praw wszystkich 
obywateli państw członkowskich UE mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli brytyjskich w UE po 
brexicie
i
Petycja nr 0627/2018, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu Kliniki Praw UE, w sprawie ochrony praw obywatelskich 
w kontekście brexitu
(w obecności składającego petycję)
i

   sir0307-17

   sir0470-17

   sir0627-18

   CM– PE 640,661
   FdR 1187862
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Petycja nr 0926/2018, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu EU Rights Clinic i Platform for International Cooperation 
on Undocumented Migrants (PICUM), w sprawie zgodności z 
prawem UE nowego unijnego systemu pobytowego dla obywateli 
UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie

Petycja nr 0097/2019, którą złożył Ian Stock (Zjednoczone 
Królestwo), w sprawie uznania praw obywateli brytyjskich 
wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej po brexicie
(w obecności składającego petycję)

Petycja nr 826/2019, którą złożyła Lucy Nabijou (Zjednoczone 
Królestwo) w imieniu Haringey Welcome Organization, w sprawie 
ochrony praw podstawowych migrantów i uchodźców po brexicie
(w obecności składającej petycję)

   sir0097-19

   sir0826-19

17. Petycja nr 1211/2017, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu Kliniki Praw UE i Crossroads Göteborg, w sprawie 
nieprzestrzegania prawa UE w odniesieniu do wydawania 
osobistego numeru identyfikacyjnego (personnummer) 
obywatelom UE i ich rodzinom
i
Petycja nr 0923/2018, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu EU Rights Clinic, w sprawie wdrożenia dyrektywy 
2004/38/WE w Szwecji

Petycja nr 0925/2018, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu EU Rights Clinic, w sprawie wdrożenia dyrektywy 
2004/38/WE we Francji

Petycja nr 0927/2018, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu EU Rights Clinic, w sprawie wdrożenia dyrektywy 
2004/38/WE w Belgii
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 464,858/REV
   FdR 1179831
   

   CM– PE 608,119
   FdR 1179835
   

   sir0925-18

   CM– PE 638,815
   FdR 1185181
   

18. Petycja nr 0801/2016, którą złożył David Neville-Smith 
(Zjednoczone Królestwo), w sprawie skutków referendum w 
Zjednoczonym Królestwie dotyczącego wystąpienia z Unii 
Europejskiej
(w obecności składającego petycję)

   sir0801-16
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19. Petycja nr 830/2019, którą złożył V.B. (Zjednoczone Królestwo), 
w sprawie wcześniejszego wycofania się Zjednoczonego 
Królestwa z uczestnictwa w posiedzeniach na szczeblu UE 

   sir0830-19

* * *

Czwartek 3 października 2019 r.

O godz. 9.00

Rynek wewnętrzny

20. Petycja nr 0007/2018, którą złożył Andre Kauper (Niemcy), w 
sprawie sztucznie skróconego cyklu życia żarówek i innych 
produktów gospodarstwa domowego sprzedawanych w UE

   CM– PE 626,861
   FdR 1160755
   

21. Petycja nr 1122/2018, którą złożył F.C. (Włochy), w sprawie zmian 
we włoskim kodeksie drogowym dotyczących użytkowania 
pojazdów zarejestrowanych za granicą
i  
Petycja nr 1159/2018, którą złożył Iulian Sergiu Gheorghe 
(Rumunia), w sprawie niedawnych zmian we włoskim kodeksie 
drogowym dotyczących użytkowania pojazdów zarejestrowanych 
za granicą

   CM– PE 639,729
   FdR 1185851
   
   CM– PE 638,726
   FdR 1184687
   

Przemysł i przedsiębiorczość

22. Petycja nr 1256/2017, którą złożył Ramón Marcos Fernández 
(Hiszpania), w imieniu hiszpańskiej federacji specjalistów z branży 
motoryzacyjnej CONEPA, w sprawie prawa dostępu do informacji 
technicznych koniecznych do naprawy i utrzymania pojazdów

   CM– PE 622,350
   FdR 1154938
   (30.05.2018)

23. Petycja nr 1155/2018, którą złożył J.R. (Polska), w sprawie braku 
kontroli emisji spalin w Polsce

   CM– PE 640,634
   FdR 1187638
   

Sprawy społeczne
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24. Petycja nr 1116/2018, którą złożył Antonio Escobar Flórez 
(Hiszpania), w imieniu SITCPLA (Sindicato independiente de 
Tripulantes de Cabina de Pasajeros – Niezależny Związek 
Członków Personelu Pokładowego), w sprawie naruszeń prawa 
przez Ryanair w UE
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 638,676
   FdR 1184074
   

Opodatkowanie

25. Petycja nr 0393/2013, którą złożył F.T. (Zjednoczone Królestwo), 
z 750 podpisami, w sprawie nowych przepisów w Hiszpanii, które 
nakazują zgłaszanie posiadania aktywów i praw za granicą

Petycja nr 0478/2013, którą złożył Patrick Le Cam (Francja), w 
sprawie hiszpańskich przepisów podatkowych

Petycja nr 0566/2013, którą złożył Anthony Valcke (Belgia), w 
imieniu Kliniki Praw UE i Abusos Urbanísticos NO, w sprawie 
nowych hiszpańskich przepisów, które nakazują zgłaszanie 
aktywów i praw posiadanych za granicą
(w obecności składającego petycję)

Petycja nr 0738/2015, którą złożył M.L.M. (Hiszpania), w sprawie 
wymogu deklarowania aktywów i rent zagranicznych organom 
podatkowym

   CM–
   PE 528,224/REV.VII
   FdR 1187626
   

   CM– PE 584,061
   FdR 1096646
   

Badania i innowacje

26. Petycja nr 0869/2018, którą złożył J.S. (Holandia), w sprawie 
postępu w badaniach nad łożyskiem

   CM– PE 636,370/REV
   FdR 1187860
   

27. Petycja nr 0204/2019, którą złożyła Evelien Van Den Brink 
(Holandia), w sprawie wniosku o finansowanie badań 
biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia 
(encephalomyelitis myalgica)
(w obecności składającej petycję)

   CM– PE 640,684
   FdR 1187903
   

Niepełnosprawność

28. Petycja nr 0371/2018, którą złożył J.G. (Hiszpania), w imieniu 
APICO (hiszpańskiego stowarzyszenia na rzecz integracji dzieci 

   CM– PE 631,856
   FdR 1170991
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niepełnosprawnych w zwykłych szkołach) w sprawie edukacji 
włączającej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Petycja nr 2582/2013, którą złożył Albano De Alonso Paz 
(Hiszpania), w sprawie rzekomej dyskryminacji dzieci 
niepełnosprawnych przez hiszpańskie organy

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002
   

29. Sprawy różne

30. Termin i miejsce następnego posiedzenia
    11 listopada 2019 r., w godz. 15.00–18.30
    12 listopada 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

* * *

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

31. Petycja 0371/2006, którą złożył José Francisco Fernández Gatón 
(Hiszpania) w imieniu Plataforma Filón Verde, w sprawie zagrożenia dla 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, wynikającego z nowych 
przedsięwzięć wydobywczych w regionie Kastylia-León
i
Petycja 0388/2006, którą złożył E. M. G. M. (Hiszpania), w sprawie 
niezgodnego z dyrektywami 92/43/WE i 97/11/WE wydobycia 
odkrywkowego na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Alto 
Sil”
i

CM-PE 
386.452/REV.VI
II FdR 1185797

Petycja 0175/2007, którą złożył Manuel Rodríguez Barrero (Hiszpania), 
w sprawie sprzeciwu wobec działalności odkrywkowej górniczo-
hutniczego przedsiębiorstwa w Villablino (Léon)

32. Petycja nr 1606/2010, którą złożył Francisco Padrino Pérez (Hiszpania), 
w sprawie domniemanego niedotrzymania przez rząd hiszpański obietnic 
związanych z inwestowaniem w energię słoneczną

CM-PE 
485,956/REV.III 
FdR 1184675

Petycja nr 0454/2011, którą złożył Guzzardo Baldassare (Hiszpania) 
w sprawie domniemanych zakłóceń na rynku energii elektrycznej 
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w Hiszpanii

Petycja nr 0172/2013, którą złożył Eduard Rabal Vidal (Hiszpania), w 
sprawie sektora energii odnawialnej w Hiszpanii

Petycja 0430/2013, którą złożył Jorge Barredo (Hiszpania), w imieniu 
Unión Española Fotovoltaica, z 14 podpisami, w sprawie ram prawnych 
dotyczących źródeł energii odnawialnej w Hiszpanii

Petycja nr 0709/2013, którą złożyli Miguel Ruperez Marco i Elena 
Caminero Muñoz (Hiszpania), w imieniu Dulcinea Solar 61 i 62, z 2 
podpisami, w sprawie ram w zakresie źródeł energii odnawialnej w 
Hiszpanii

Petycja nr 1264/2013, którą złożył Alejandro Fernandes Lorenzo 
(Hiszpania), w imieniu kampanii publicznej na stronie internetowej 
Change.org, w sprawie podatku od energii odnawialnej

Petycja nr 1481/2013, którą złożył Piet Holtrop (Hiszpania), w sprawie 
działań hiszpańskiego rządu sprzecznych z celami dyrektywy 
2009/28/WE

Petycja nr 1552/2013, którą złożył O.S. (Hiszpania), w sprawie 
wykorzystania paneli fotowoltaicznych w Hiszpanii

Petycja nr 2229/2013, którą złożyła Maria Jesus Caubilla Mallen 
(Hiszpania), w sprawie próby pobierania w Hiszpanii opłat za 
korzystanie z alternatywnych źródeł energii

Petycja 2378/2013, którą złożył John Parsons (Wielka Brytania) w 
sprawie opodatkowania energii słonecznej

Petycja nr 2617/2013, którą złożył John Porro (Zjednoczone Królestwo), 
w sprawie stosowania z mocą wsteczną ustawy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych w Hiszpanii

Petycja 1887/2014, którą złożył(a) A. M. J. (Hiszpania), w sprawie 
opodatkowania energii słonecznej

Petycja nr 2520/2014, którą złożył Miguel Angel Martínez Aroca 
(Hiszpania), w imieniu Asociación Nacional de Productores e Inversores 
de Energías Renovables (ANPIER) (krajowego stowarzyszenia 
producentów energii odnawialnej i inwestorów), w sprawie sytuacji 
sektora ogniw fotowoltaicznych oraz legalności zmian wprowadzonych 
w przepisach przez rząd hiszpański

Petycja 0384/2015, którą złożył(a) F. A. (Hiszpania), w sprawie 
przepisów podatkowych dotyczących wytwarzania energii słonecznej
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Petycja nr 0395/2015, którą złożył J.S. (Niemcy), w sprawie redukcji 
legalnej taryfy gwarantowanej za zakup energii elektrycznej 
produkowanej w Hiszpanii z energii słonecznej

Petycja nr 1228/2015, którą złożyła Yaiza Garcia Rodriguez (Hiszpania), 
w sprawie nowego podatku od własnego zużycia energii

33. Petycja nr 0270/2016, którą złożył Stoyan Kanev (Bułgaria), z 337 
podpisami, w sprawie konieczności zamknięcia kamieniołomu 
wywołującego szkody dla środowiska i zdrowia na obszarze chronionym 
Besaparski Ridove (Bułgaria)

CM-PE 
595,545/REV 
FdR 1185168

34. Petycja nr 1399/2016, którą złożył Emil Stankov (Bułgaria), z 83 
podpisami, w sprawie domniemanych naruszeń proceduralnych i 
administracyjnych w związku z modernizacją torów kolejowych na 
odcinku Elin Pelin – Septemvri w Bułgarii

CM-PE 
608,128/REV.II 
FdR 1185799

35. Petycja nr 1490/2016, którą złożył G.D.L. (Włochy), w sprawie czasu 
pracy i wymogu równoważnego odpoczynku dowódców statków 
powietrznych

CM-PE 610,626 
FdR 1134102

36. Petycja nr 1124/2017, którą złożył Markus Michael Uetz (Niemcy), w 
sprawie oceny narażenia na działanie benzenu w miejscu pracy 
przeprowadzonej przez władze kraju związkowego Badenia-
Wirtembergia

CM-PE 
626,851/REV 
FdR 1186722

37. Petycja nr 0291/2018, którą złożył A.N.M. (Hiszpania), z 3 podpisami, w 
sprawie dyskryminacji cenowej ze względu na płeć

CM-PE 629,741 
FdR 1170762

38. Petycja nr 0498/2018, którą złożył Florian Bosse (Niemcy), w sprawie 
rozporządzenia UE w sprawie opłat pocztowych w całej UE

CM-PE 639,712 
FdR 1185818

39. Petycja nr 0556/2018, którą złożył Philippe Garcia (Francja), w sprawie 
zakazu połowów włokami w obrębie trzech mil od północno-
wschodniego wybrzeża Atlantyku bez możliwości odstępstw

CM-PE 638,805 
FdR 1185171

40. Petycja nr 0589/2018, którą złożyła M.I.N.V (Hiszpania) w sprawie 
oczyszczalni ścieków w Cabo Llanos na Teneryfie

CM-PE 639,713 
FdR 1186011.0

41. Petycja nr 0592/2018, którą złożyła M.K. (Austria), w sprawie zaległych 
świadczeń alimentacyjnych dla dziecka

CM-PE 639,886 
FdR 1186724

42. Petycja nr 0600/2018, którą złożył Nicolò De Bigontina (Włochy), w 
sprawie ujednolicenia gniazdek elektrycznych we Włoszech

CM-PE 638,808 
FdR 1185174

43. Petycja nr 0608/2018, którą złożył F.M.R. (Hiszpania), w imieniu ruchu CM-PE 639,714 
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obywatelskiego Plataforma Ciudadana „Salvemos Meca y Sus 
Comarcas”, w sprawie budowy wielkiego zakładu hodowli świń i 
biometanizacji w hiszpańskiej gminie Ayora (Walencja) i jej okolicach

FdR 1185820

44. Petycja nr 0631/2018, którą złożył Sreeram Kumar (Indie), w sprawie 
wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE w Norwegii

CM-PE 638,809 
FdR 1185175

45. Petycja nr 0690/2018, którą złożył Lucian Sauleanu (Rumunia), w 
imieniu Stowarzyszenia na rzecz Odrodzenia Miasta Krajowy (ARC), w 
sprawie planowanego przedłużenia działalności elektrowni jądrowej 
Kozłoduj w Bułgarii

CM-PE 639,715 
FdR 1185832

46. Petycja nr 0737/2018, którą złożył Boris Stein (Niemcy), w sprawie 
domniemanego naruszenia umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartej między Niemcami a Francją

CM-PE 638,810 
FdR 1185176

47. Petycja nr 0752/2018, którą złożył M. P. (Dania), w sprawie przyznania 
wizy lub zgody na pobyt w Danii ze względów humanitarnych żonie 
składającego petycję posiadającej obywatelstwo wenezuelskie

CM-PE 639,716 
FdR 1185833

48. Petycja nr 0776/2018, którą złożył W.Z. (Francja), w sprawie odmowy 
przyjęcia dokumentów tożsamości UE jako dowodu poświadczającego 
wiek w pubach i barach w Zjednoczonym Królestwie

CM-PE 639,717 
FdR 1185834

49. Petycja nr 0778/2018, którą złożył M.B. (Niemcy), w sprawie 
podstawowego prawa do wody

CM-PE 639,718 
FdR 1185837

50. Petycja nr 0837/2018, którą złożył Markus Baumgarth (Niemcy), w 
sprawie zanieczyszczenia powietrza przez statki powietrzne

CM-PE 639,887 
FdR 1186725

51. Petycja nr 0838/2018, którą złożył Klaus Samer (Niemcy), w sprawie 
wyposażenia pojazdów elektrycznych tak, by mogły pobierać energię z 
sieci

CM-PE 638,811 
FdR 1185177

52. Petycja nr 0842/2018, którą złożył Carmelo Potenza (Włochy), w 
sprawie włoskich przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości

CM-PE 639,720 
FdR 1185842

53. Petycja nr 0871/2018, którą złożył R.M. (Niemcy), w sprawie języka 
korespondencji, którego należy używać w zapytaniach związanych z 
ochroną danych, zwracając się do odbiorców spoza Unii

CM-PE 639,721 
FdR 1185843

54. Petycja nr 0899/2018, którą złożyła Elieen Collier (Zjednoczone 
Królestwo), w imieniu „Brampton A14 Campaign Group (BCG)”, w 
sprawie naruszenia zasad zrównoważonego rozwoju ONZ/UE oraz 
prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i transportu 
w związku z budową drogi A14 w Zjednoczonym Królestwie

CM-PE 638,814 
FdR 1185180

55. Petycja nr 0930/2018, którą złożył J. M. G. S. (Hiszpania), w imieniu CM-PE 638,816 



PE641.304v01-00 14/15 OJ\1189501PL.docx

PL

stowarzyszenia więźniów dyktatury Franco, w sprawie zbrodni 
popełnionych przez Antonia Gonzáleza Pacheco w czasie dyktatury 
Franco

FdR 1185182

56. Petycja nr 0943/2018, którą złożył M.J. (Niemcy), w sprawie 
interpretacji i stosowania środków przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
powietrza w Niemczech i innych państwach członkowskich UE

CM-PE 639,723 
FdR 1185845

57. Petycja nr 0945/2018, którą złożył Tomt Lenz (Niemcy), w sprawie 
dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE)

CM-PE 639,725 
FdR 1185847

58. Petycja nr 0947/2018, którą złożył J. S. (Portugalia), w sprawie 
specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych w UE

CM-PE 639,889 
FdR 1186746

59. Petycja nr 0991/2018, którą złożył G. K. (Zjednoczone Królestwo), w 
sprawie zbadania finansowania przez Unię Europejską węgierskich 
projektów, w odniesieniu do których istnieją dowody popełnienia 
korupcji

CM-PE 638,819 
FdR 1185185

60. Petycja nr 0992/2018, którą złożył E.C. (Portugalia), w sprawie odmowy 
ubezpieczania przez portugalskie zakłady ubezpieczeń przywożonych 
samochodów używanych

CM-PE 639,726 
FdR 1185848

61. Petycja nr 1024/2018, którą złożył M. P. (Francja), w sprawie stawek za 
przelot stosowanych przez Air Corsica

CM-PE 638,821 
FdR 1185187

62. Petycja nr 1110/2018, którą złożył Giulio Petrilli (Włochy), w sprawie 
prawa do odszkodowania za bezprawne zatrzymanie we Włoszech

CM-PE 638,826 
FdR 1185192

63. Petycja nr 1132/2018, którą złożył Mathias Ritchi (Holandia), w sprawie 
obowiązkowej rejestracji pracowników przygranicznych w systemie 
ubezpieczenia zdrowotnego w dwóch państwach członkowskich

CM-PE 639,731 
FdR 1185853

64. Petycja nr 1145/2018, którą złożył Alfred Scheffelmann (Niemcy), w 
sprawie zwolnienia podatkowego w związku z produkcją alkoholu do 
celów niekomercyjnych

CM-PE 638,828 
FdR 1185194

65. Petycja nr 1173/2018, którą złożył Adolfo Pablo Lapi (Włochy), w 
sprawie potrzeby zapewnienia młodzieży homoseksualnej pomocy 
psychologicznej

CM-PE 639,732 
FdR 1185854

66. Petycja nr 1207/2018, którą złożyła M-M-M. C. (Włochy), w sprawie 
sytuacji nauczycieli z dyplomem ITP (Insegnante Tecnico Pratico – 
nauczyciel przedmiotów technicznych) we Włoszech

CM-PE 638,831 
FdR 1185197

67. Petycja nr 0017/2019, którą złożył Paolo Chirichella (Włochy), w 
sprawie nowego włoskiego ustawodawstwa dotyczącego zawodów 

CM-PE 639,733 
FdR 1185873
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technicznych związanych z sektorem opieki zdrowotnej

68. Petycja nr 0026/2019, którą złożył Ivan Hontoria Traveria (Hiszpania), w 
sprawie jego prawa do pobytu w Niemczech

CM-PE 639,734 
FdR 1185874

69. Petycja nr 0067/2019, którą złożył Nuno Pereira (Portugalia), w sprawie 
wsparcia finansowego dla osób dotkniętych pożarami w Portugalii w 
2017 r.

CM-PE 639,898 
FdR 1186756

70. Petycja nr 0117/2019, którą złożył A. G. R. (Włochy), w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych inspektorów pracy we Włoszech

CM-PE 638,834 
FdR 1185200

71. Petycja nr 0124/2019, którą złożyła R. L. P. (Hiszpania), w imieniu 
platformy sprzeciwiającej się rozbudowie oczyszczalni Praceres („Non á 
Ampliación de la Depuradora de Praceres”), w sprawie naruszenia 
dyrektyw europejskich w związku z nowymi projektami oczyszczania 
estuarium w Pontevedra (Galicja, Hiszpania)

CM-PE 639,903 
FdR 1186762

72. Petycja nr 0136/2019, którą złożył D.S. (Rumunia), w imieniu T.S.I. 
SRL, w sprawie domniemanego nieprzestrzegania unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych przez władze rumuńskie

CM-PE 639,905 
FdR 1186764

73. Petycja nr 0144/2019, którą złożył J.M.M.A. (Hiszpania), w imieniu 
platformy internetowej „SOS barrios Canarios”, w sprawie braku miejsc 
w ośrodkach opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych na 
Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania)

CM-PE 639,906 
FdR 1186765

74. Petycja nr 0178/2019, którą złożył E. d. l. C. M. (Hiszpania), w sprawie 
dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony w 
hiszpańskiej służbie publicznej

CM-PE 639,907 
FdR 1186766

75. Petycja nr 0245/2019, którą złożył Bernd Fritz (Niemcy), w sprawie 
bieżników opon samochodowych

CM-PE 639,908 
FdR 1186767

*******


