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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 2 maja 2007 r., w godz. 9.30-12.30 i 15.00-18.30

BRUKSELA

1. Posiedzenie koordynatorów (9.30-10.00)

O godz. 10.00

Marcin Libicki (przewodniczący) otworzył posiedzenie w środę 2 maja 2007 r. o godz. 
10.05.

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 388.482)

Projekt porządku dziennego został przyjęty z następującymi zmianami: punkt 22 (petycja 
0391/2005) i 25 (petycja 0176/2006) zostały przeniesione na wniosek składających petycję 
na jedno z kolejnych posiedzeń. Ponadto postanowiono omówić punkt 17 (petycja 1149/2003) 
po punkcie 24 (petycja 1259/2003). Przewodniczący poinformował posłów, że składający 
petycje będą obecni w związku z punktem 9 (petycja 0045/2006), 10 (petycja 0851/2005), 
17 (petycja 1149/2003), 23 (petycja 0142/2006) i 24 (petycja 1259/2003).

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniu 27 lutego 2007 r.

Protokół posiedzenia w dniu 27 lutego 2007 r. został zatwierdzony.

4. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący poinformował o zamknięciu postępowania w sprawie następujących petycji: 
postępowanie w sprawie petycji 0737/2004 dotyczącej relacji w mediach z unijnych kampanii 
wyborczych w Czechach zostanie zamknięte, ponieważ podczas dochodzenia wszczętego we 
współpracy z biurem PE w Pradze nie było możliwe potwierdzenie zarzutów przedstawionych 
przez składającego petycję. Postępowanie w sprawie petycji 0358/2006 zostanie zamknięte na 
podstawie pisemnego potwierdzenia otrzymanego od Komisji, dotyczącego stosowania 
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dyrektywy 2004/38/WE. Wreszcie postępowanie w sprawie petycji 1112/2001 zostanie 
zamknięte na podstawie ustnej odpowiedzi Komisji na petycję 1113/2002 dotyczącą tej samej 
sprawy, której udzielono na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2007 r.

5. Sprawy różne

Brak.

6. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Przewodniczący ogłosił, co następuje:

Koordynatorzy omówili i zatwierdzili projekt programu wizyty rozpoznawczej do Polski, 
która będzie miała miejsce w dniach 11-14 czerwca 2007 r. Głównym celem wizyty będzie 
zbadanie kwestii poruszonych w petycjach w sprawie Via Baltica. Przewodniczący 
poinformował, że jedno miejsce wciąż jest wolne dla przedstawiciela grupy ALDE lub PPE-
DE, które nie nominowały jeszcze członka delegacji. Ponadto koordynatorzy uzgodnili 
wstępnie, że planowana wizyta rozpoznawcza do Irlandii powinna odbyć się w dniach 26-29 
czerwca 2007 r., tj. po wyborach powszechnych w Irlandii. Koordynatorzy rozważyli tematy, 
które mogą zostać poruszone w trakcie wizyty oraz uzgodnili, że należy dążyć do spotkań 
w ministerstwach rolnictwa i środowiska naturalnego, a także z urzędnikami z Agencji 
Ochrony Środowiska. Przewodniczący wezwał grupy polityczne, które nie nominowały 
jeszcze członków delegacji, aby uczyniły to we właściwym czasie. Poinformował również, że 
koordynatorzy ustalili, iż komisja PETI powinna przedsięwziąć starania o uzyskanie zgody na 
wizytę rozpoznawczą do Loiret – Orléans, która ma mieć miejsce jeszcze w tym roku, 
prawdopodobnie w październiku.

Przewodniczący zakomunikował, że koordynatorzy omówili i zatwierdzili projekt pytania 
ustnego do Komisji i Rady na temat stwardnienia rozsianego. Kwestia ta była już 
przedmiotem dyskusji w komisji PETI, a także została poruszona na forum prezydencji 
niemieckiej podczas wizyty delegaci komisji PETI w Berlinie w dniu 22 marca 2007 r. 
Uzgodniono, że przedmiotowe pytanie ustne zostanie przedłożone na majową sesję plenarną. 
Ponadto przewodniczący poinformował, że koordynatorzy podjęli decyzję o przygotowaniu 
pytania ustnego w sprawie odpowiedzi Komisji na sprawozdanie komisji PETI dotyczące 
ostatniej wizyty rozpoznawczej w Hiszpanii, aby przedłożyć je na sesję plenarną w czerwcu. 
Przewodniczący poinformował również komisję PETI, że koordynatorzy odbyli ogólną 
dyskusję na temat możliwości szerszego zastosowania procedury pytania ustnego przez 
Komisję Petycji.

Koordynatorzy postanowili, że poszczególne sprawy poruszane w petycjach dotyczących 
sytuacji rosyjskojęzycznej mniejszości na Łotwie należy skierować do władz łotewskich 
z prośbą o dokonanie przeglądu każdej z nich. Odbędą się konsultacje z komisją LIBE 
w związku z organizacją wspólnego przesłuchania na temat „obywatelstwa osób 
pochodzących z państw trzecich”.

7. Petycja 0858/2006 złożona przez Andresa Martineza Espinosa (Hiszpania), 
w imieniu stowarzyszenia konsumentów „Junta Central de Usuarios del 
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Vinalopó, L'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja”, w sprawie 
projektu „Júcar-Vinalopó” dotyczącego doprowadzania wody w Walencji

Petycja 859/2006 złożona przez Gema Amora Pereza (Hiszpania), w imieniu 
Generalitat Valenciana, w sprawie budowy doprowadzającego wodę rurociągu 
„Júcar-Vinalopó” zgodnie z początkowym projektem

- głosowanie nad zaleceniami

Sposób postępowania w sprawie przedmiotowych petycji był już tematem debaty podczas 
posiedzenia koordynatorów w dniu 11 kwietnia 2007 r. Z uwagi na fakt, że postępowanie 
w sprawie wielu petycji dotyczących tego samego tematu zostało zamknięte na posiedzeniu 
w dniach 20-21 listopada 2006 r. na podstawie odpowiedzi Komisji, sekretariat zalecił, aby 
powyższe nowe petycje uznać za dopuszczalne, po czym przesłać składającym petycję 
wspomnianą odpowiedź Komisji, a następnie zamknąć postępowanie w sprawie tych petycji.

Zgodnie z decyzją podjętą na ostatnim posiedzeniu przewodniczący ogłosił, że nie będzie 
otwartej debaty. Głos zabrało tylko dwóch posłów (w obecności składającego petycję 
Andreasa Martineza Espinosa i przedstawiciela rządu Walencji, José Ramóna Garcii Antóna). 
Carlos Iturgaiz stwierdził, że petycje powinny być nadal rozpatrywane w świetle nowych 
informacji, natomiast Joan Calabuig poparł powyższe zalecenia sekretariatu.

Decyzja: Postanowiono 13 głosami za, przy 8 głosach przeciw i braku wstrzymujących się, że 
petycje zostaną rozpatrzone zgodnie z zaleceniami sekretariatu, a zatem nastąpi ich 
zamknięcie.

8. Opinia w sprawie monitorowania stosowania prawa wspólnotowego

Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej) przedstawiła swoje poglądy w tej 
sprawie i zaprezentowała szereg kwestii, które umieści w opinii. Następnie w komisji PETI 
odbyła się pierwsza wymiana poglądów, w której głos zabrali: Manolis Mavrommatis, 
Michael Cashman i Margrete Auken.

Decyzja: Komisja PETI będzie dążyć do przyjęcia opinii w czerwcu lub w lipcu, w zależności 
od dalszego harmonogramu Komisji Prawnej.

9. Petycja 0045/2006 złożona przez Chrisa Slade’a (Wielka Brytania), w imieniu 
House of Smocking, i Stuarta Johnstona (Wielka Brytania), z ponad 435 
podpisami, w sprawie wprowadzających w błąd praktyk hiszpańskiego 
przedsiębiorstwa European City Guide S.L. (ECG).

Głos zabrali: Jules Woodell (składający petycję), Marc Goodacre (Komisja Europejska), 
Richard Corbett, Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, 
Inés Ayala Sender i przewodniczący.

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej. Komisja PETI zwróci się o zgodę na sporządzenie 
sprawozdania z własnej inicjatywy na mocy art. 192 Regulaminu. W przypadku uzyskania 
zgody zarówno do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak i Komisji 
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Prawnej zostaną skierowane wnioski o opinię.

10. Petycja 0851/2005 złożona przez Baroness Sarah Ludford (Wielka Brytania, 
posłanka do PE), z 237 podpisami, w sprawie jakości wody w Tamizie

Głos zabrali: Baroness Sarah Ludford (składająca petycję), Sibylle Grohs (Komisja 
Europejska), Manolis Mavrommatis i Michael Cashman.

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej. Do władz brytyjskich zostanie skierowane specjalne 
pismo.

11. Petycja 0082/2006 złożona przez Julię Kelly (Wielka Brytania), w sprawie 
dyskryminacji przyjezdnych przez lokalne władze brytyjskie (naruszenie art. 12 
traktatu WE)

Głos zabrali: Julia Kelly (składająca petycję), Ana Herrera de la Casa (Komisja Europejska), 
Gay Mitchell i Sarah Ludford.

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte i skierować pismo do władz 
brytyjskich.

12. Petycja 0691/2005 złożona przez Tima Todda (Wielka Brytania), w imieniu Forum 
Obywateli Exmouth (Exmouth Citizens Forum), z 3 podpisami, w sprawie 
planowanych prac budowlanych mających wpływ na obszar ochrony przyrody 
w regionie wschodniego Devonu (Wielka Brytania)

Głos zabrała: Sibylle Grohs (Komisja Europejska).

Decyzja: Zamknąć postępowanie w sprawie petycji na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej.

13. Petycja 0137/2005 złożona przez Michaela Keatinga (Irlandia), w imieniu „Crumlin 
Przeciwko Azbestowi”, w sprawie utworzenia składowiska azbestu w pobliżu 
miasta Crumlin

Pismo władz brytyjskich otrzymane w odpowiedzi na prośbę Komisji Europejskiej 
o udzielenie informacji zostało dołączone do dokumentów dostępnych na posiedzeniu. Głos 
zabrała: Sibylle Grohs (Komisja Europejska).

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej.

14. Petycja 0295/2005 złożona przez Jamesa Lunneya (prawdopodobnie Irlandia), 
w imieniu Grupy Działania Nevitt Lusk przeciwko superwysypisku, w sprawie 
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proponowanego składowiska odpadów

Głos zabrał: Helmut Maurer (Komisja Europejska).

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej.

15. Petycja 0838/2004 złożona przez Andrew McGratha (Irlandia), w imieniu fundacji 
Tara, w sprawie zanieczyszczenia Morza Irlandzkiego odpadami nuklearnymi

Głos zabrali: Stefanos Karadaras (Komisja Europejska) i Gay Mitchell.

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej. Skierowano wniosek do Komisji Europejskiej 
o pośrednictwo w działaniach mających na celu zorganizowanie wspólnej misji monitorującej 
przez władze brytyjskie i irlandzkie.

16. Petycja 0994/2005 złożona przez Denisa Leonarda (Irlandia), w imieniu „Killucan 
Kinnegad Environment Group”, w sprawie naruszenia przez irlandzką Agencję 
Ochrony Środowiska szeregu dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej

Głos zabrał: Helmut Maurer (Komisja Europejska).

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej.

17. Petycja 0274/2006 złożona przez Geoffreya Kealty (Wielka Brytania), w sprawie 
rzekomego naruszania dyrektywy 91/271/EWG przez władze lokalne w mieście 
Corbera de Llobregat (Katalonia, Hiszpania)

Głos zabrała: Sophie Breul-Busson (Komisja Europejska).

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej.

18. Petycja 0261/2006 złożona przez Martę Gumà Bondię (Hiszpania), w sprawie prac 
budowlanych na Río Llobregat w Barcelonie

Głos zabrał: Ignacio Ramallo (Komisja Europejska).

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej.

19. Petycja 1121/2003 złożona przez Stéphana Bellegy’ego (Francja), w sprawie 
podatków nakładanych na dostęp do Internetu
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Głos zabrał: Arnaud Bouin (Komisja Europejska).

Decyzja: Zamknąć postępowanie w sprawie petycji na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.18

***

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.04; obradom przewodniczył Marcin Libicki 
(przewodniczący).

Rozpoczynając posiedzenie, przewodniczący poinformował, że obecna na posiedzeniu Helga 
Pietzsch, długoletni członek sekretariatu, odchodzi na emeryturę. Przewodniczący 
podziękował jej serdecznie za ogromny wkład, jaki wniosła w prace komisji PETI, i życzył 
wszystkiego najlepszego.

20. Roczne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2006

Przewodniczący powitał Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Nikiforosa 
Diamandourosa, który przedstawił komisji PETI swoje roczne sprawozdanie za rok 2006. 
Następnie rozpoczęła się debata, w której głos zabrali: Manolis Mavrommatis, Michael 
Cashman, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, Luciana Sbarbati (sprawozdawczyni 
odpowiedzialna za sprawozdanie komisji PETI dotyczące rocznego sprawozdania Rzecznika 
Praw Obywatelskich) i William Floyd (Komisja Europejska).

Decyzja: Komisja PETI wyraziła zgodę na harmonogram odnośnie do sprawozdania komisji 
PETI dotyczącego rocznego sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z którym 
przyjęcie w komisji PETI ma nastąpić w dniu 17 lipca 2007 r.

21. Wnioski Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o zmianę Statutu 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił szereg wniosków w sprawie zmiany 
przedmiotowego statutu, które jego zdaniem przyczynią się do wzmocnienia jego uprawnień 
w zakresie prowadzenia dochodzeń. Następnie rozpoczęła się debata, w której głos zabrali: 
Maria Matsouka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej odpowiedzialna za opinię komisji 
PETI do sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych), Michael Cashman, Simon Busuttil 
i Luciana Sbarbati.

22. Petycja 0142/2006 złożona przez Wasiliosa Katsoulisa (Niemcy), w sprawie 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe
w Niemczech
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Głos zabrali: Wasilios Katsoulis (składający petycję), Petra Schott (Komisja Europejska), 
Luciana Sbarbati, Maria Matsouka, Kathy Sinnot i przewodniczący.

Decyzja: Dalsze postępowanie w sprawie przedmiotowej petycji zostanie uzgodnione 
podczas następnego posiedzenia koordynatorów.

23. Petycja 1259/2003 złożona przez Rocco Margapotiego (Włochy), w imieniu 
stowarzyszeń mieszkańców „Case rosse e Settecamini”, z 3 508 podpisami, 
w sprawie sprzeciwu wobec niebezpiecznego zakładu spalania odpadów

Głos zabrali: Rocco Margapoti (składający petycję), Lorenzo Pazzagli (Komisja Europejska) 
i Luciana Sbarbati.

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze
informacje od Komisji Europejskiej.

24. Petycja 1149/2003 złożona przez Roberta Williama Henry’ego (Wielka Brytania), 
w imieniu „AMP”(„Against More Pylons/Alternative Means of Power”), 
z 5 podpisami, w sprawie pozwolenia na budowę linii elektrycznych

Głos zabrali: Martina Roddy (składająca petycję) pan McGrath (składający petycję), Liam 
Cashman (Komisja Europejska), Kathy Sinnot, Michael Cashman i Marian Harkin.

Decyzja: Zamknąć postępowanie w sprawie petycji i przekazać petycję do wglądu do Komisji
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

25. Petycja 0340/2006 złożona przez Jamesa Croke’a (Irlandia) w imieniu irlandzkiego 
stowarzyszenia na rzecz samoobsługowych urządzeń do zwrotu opakowań, 
w sprawie wprowadzenia samoobsługowych urządzeń do zwrotu opakowań 
w Irlandii

Głos zabrali: James Croke (składający petycję), Karolina Fras (Komisja Europejska), Kathy 
Sinnot i Michael Cashman.

Decyzja: Zamknąć postępowanie w sprawie petycji i wystosować pismo do władz 
irlandzkich.

26. Petycja 1374/2002 złożona przez Petrosa Tselepidisa (Grecja), w imieniu 
Stowarzyszenia Importerów Zabawek Elektronicznych i Mechanicznych, 
Producentów, Detalistów oraz Autoryzowanych Sprzedawców z Północnej Grecji -
SIPBE, w sprawie zakazu instalowania i korzystania z gier komputerowych

Głos zabrał: Yiannos Tolias (Komisja Europejska).

Decyzja: Pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje od Komisji Europejskiej.
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27. Petycja 0016/2006 złożona przez Sinéad Quinn (Irlandia), w sprawie hiszpańskiego 
i irlandzkiego ustawodawstwa dotyczącego praw związanych z pobytem 
i obywatelstwem, prowadzących do ograniczenia swobodnego przepływu osób 
w państwach członkowskich UE

Głos zabrali: Michal Meduna (Komisja Europejska), Michael Cashman i Kathy Sinnot.

Decyzja: Zamknąć postępowanie w sprawie petycji i przekazać petycję do wglądu do Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

28. Petycja 0228/2006 złożona przez Gerdę Margarethe Fikke (Holandia), w sprawie 
potrąceń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dokonywanych przez holenderskie 
władze pomimo faktu, iż składająca petycję mieszka i jest ubezpieczona 
w Hiszpanii

Głos zabrali: William Floyd (Komisja Europejska), który poinformował, że problemy 
składającej petycję zostały rozwiązane, i Michael Cashman.

Decyzja: Zamknąć postępowanie w sprawie petycji.

29. Petycje z sekcji B

Petycje 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 906/2005, 928/2005, 
932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 248/2006, 338/2006, 347/2006, 
389/2006 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 i 510/2006 zostały zamknięte na 
podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej. Petycje 0992/2005 i 0406/2006 
zostaną omówione w ramach sekcji A na jednym z następnych posiedzeń.

30. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Następne posiedzenie zaplanowano na czwartek, 7 czerwca 2007 r., o godz. 15.00 w Brukseli.
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