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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_OJ(2009)185_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie

wtorek 4 maja 2010 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala ASP A1G-3

w godz. 9.00 – 10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

1. Posiedzenie koordynatorów

***********

o godz. 10.00

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) PE 441.059
FdR 814056

_________________________
(1) Zgodnie z decyzją komisji z dnia 30 września 1997 r., na podstawie dokumentu roboczego PE 223.544, 
punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy poseł 
może zwrócić się jednak przed końcem posiedzenia o przesunięcie dowolnego punktu sekcji B do sekcji A; w 
ten sposób zostanie on automatycznie włączony do sekcji A i poddany pod dyskusję w trakcie następnego 
posiedzenia.
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3. Komunikaty przewodniczącego

4. Sprawy różne

5. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji 
koordynatorów

W obecności Komisji Europejskiej

6. Opinia w sprawie różnorodności biologicznej 
(2009/2108(INI))
Sprawozdawca:  BOSTINARU  (S-D)
– rozpatrzenie projektu opinii

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej
(2010/0074(COD))
Sprawozdawca:  
– pierwsza wymiana poglądów

    PA– PE
    FdR

8. Opinia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229
Sprawozdawca:  
– pierwsza wymiana poglądów

    PA– PE
    FdR

9. Sprawozdanie w sprawie wizyty informacyjnej w Kampanii (27-
30 kwietnia 2010 r.)
– wstępne wyniki – sprawozdanie w formie ustnej

10. Przedstawienie przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Nikiforosa Diamandourosa, sprawozdania 
rocznego za rok 2009.
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11. Przedstawienie przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Nikiforosa Diamandourosa, sprawozdania 
specjalnego w następstwie jego projektu zalecenia dla Komisji 
Europejskiej w odniesieniu do skargi 676/2008RT

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej

12. Petycja 0791/2008, którą złożył Christopher Stockwell (Wielka 
Brytania), w imieniu „Działań poręczycieli na rzecz odszkodowań 
w Europie”, w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciw Zjednoczonemu Królestwu w związku z rzekomym 
niewdrożeniem dyrektywy 73/239/WE w kontekście przypadku 
Lloyds
(o ile to możliwe w obecności składającego petycję)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Dalsze działania związane ze sprawozdaniem w sprawie wpływu 
planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego (Nordstream) 
łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza 
Bałtyckiego (Petycje 614/2007 i 952/2007)
(2007/2118(INI)) (Sprawozdawca : LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ list

* * *

o godz. 15.00

Prawa podstawowe

14. Przedstawienie dwóch badań na temat zwrotu majątku:
– kwestii własności prywatnej w następstwie konfliktu 
regionalnego w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Kosowie
– kwestii własności prywatnej związanych ze zmianą systemu 
politycznego w Rumunii, Bułgarii i w rejonie Bałkanów 
Zachodnich
(prezentacja przygotowana przez dwóch ekspertów)

w odniesieniu do:
Petycji 0665/2006 złożonej przez Stratosa Paradiasa (Grecja), w 
imieniu Międzynarodowej Unii Właścicieli Nieruchomości, z 4 
podpisami, w sprawie konieczności ochrony praw własności w 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083



PE441.059v01-00 4/7 OJ\814056PL.doc

PL

Unii Europejskiej i krajach zachodniobałkańskich (w obecności 
składających petycję)
oraz
Petycja 1734/2008, którą złożył Virgil Stere (Rumunia), w 
imieniu Asociaţa Proprietarilor pe Legea 112/1995 
(stowarzyszenia właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy 
112/1995), z 758 podpisami, w sprawie naruszania prawa 
własności w Rumunii
(w obecności składających petycję)  
oraz
Petycji 1456/2007, którą złożył Joaquim Monteiro de Barros 
(Portugalia) w imieniu Union Pan Européenne de la Propriété 
Immobiličre, w sprawie problemów związanych z sektorem 
nieruchomości w UE i konieczności przyjęcia przepisów na 
szczeblu UE

    PETI20100504_
    sir1734-08_EN

    CM– PE 426.912
    FdR 784473

Środowisko naturalne

15. Sprawozdanie w sprawie wizyty informacyjnej do Huelvy w 
związku z petycjami 631/2007, 1458/2007 oraz 1682/2008  (16-
18.02.2010 r.)
- rozpatrzenie

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Petycja 0265/2007, którą złożyła Natalia Gonzalez Menendez 
(Hiszpania), w imieniu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego San Martin 
de Verina, w sprawie hałasu przemysłowego i zanieczyszczenia 
powietrza  

    CM–
    PE 398.526/REV.
    FdR 785675

17. Petycja 0831/2008, którą złożył M. C. L. V. (Hiszpania) w 
imieniu „Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio 
Guadalupe de Alcaniz”, w sprawie ochrony przed 
zanieczyszczeniem PM 10 w mieście Alcaniz w hiszpańskim 
regionie autonomicznym Aragonia

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Petycja 1459/2007, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w 
imieniu organizacji Greenaction Transnational, w sprawie 
zanieczyszczenia atmosferycznego w przybrzeżnym 
transgranicznym regionie Włoch i Słowenii

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Petycja 1070/2008, którą złożył D. T-P. (Bułgaria), w imieniu 
mieszkańców ulicy Bor, w sprawie intensywnego ruchu 
samochodów ciężarowych w bułgarskim mieście Sevlievo i 
związanych z tym problemów zdrowotnych i środowiskowych

   CM– PE 426.970
   FdR 785698
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20. Petycja 0553/2007, którą złożyła Krystyna Kowalska (Polska) w 
sprawie naruszania przez władze polskie dyrektywy Rady 
96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza oraz dyrektywy Rady 99/30/WE z dnia 22 kwietnia 
1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w 
otaczającym powietrzu

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459

Dyskryminacja

21. Petycja 1066/2008, którą złożył Dimitrios Antoniou (Grecja), w 
sprawie dyskryminacji ze względu na narodowość w związku z 
przyjęciem na Otwarty Uniwersytet w Oksfordzie

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Petycja 0683/2009, którą złożył Maurizio Tani (Włochy) w 
imieniu innych studentów uniwersytetu, z 55 podpisami, w 
sprawie domniemanego dyskryminującego uznawania 
równoważności włoskich dyplomów w niektórych państwach 
członkowskich 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć, w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej

23. Petycja 0690/2006, którą złożył Stavros Din (Grecja) w sprawie 
nieprzestrzegania przez władze greckie Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców (Konwencja genewska z 1951 r.) i 
odpowiedniego prawodawstwa unijnego

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR

24. Petycja 0350/2007, którą złożyła Eanna Connely (Irlandia) w 
sprawie problemów z hałasem związanym z funkcjonowaniem 
zakładu oczyszczania ścieków Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Petycja 0700/2007, którą złożył Ian Murphy (Irlandia), w imieniu 
użytkowników portu Limerick, w sprawie niedopuszczenia do 
zamknięcia portu Limerick 

   CM– PE 404.455
   FdR 713962

26. Petycja 1002/2007, którą złożył Rudolf Dancek (Chorwacja) w 
sprawie odmowy pozwolenia na wjazd do Francji

   CM– PE 428.014
   FdR 789357

27. Petycja 1024/2008, którą złożył T.B. (Irlandia), w imieniu The 
Friends of Aquifer Ltd., w sprawie domniemanych 
nieprawidłowości w procesie wydawania licencji na budowę 
urządzenia do spalania śmieci w Carranstown (hrabstwo Meath, 

   CM– PE 423.915
   FdR 782534
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Irlandia)

28. Petycja 1254/2008, którą złożył Konstantinos Aivaliotis (Grecja) 
z jednym podpisem, w sprawie budowy elektrowni jądrowej nad 
zatoką Akkuyu na tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego

    CM– PE 428.041
    FdR 789418

29. Petycja 1385/2008, którą złożył Peter Panchev (Bułgaria), w 
imieniu stowarzyszenia „Anna Politkowska”, w sprawie ochrony 
bułgarskiego fizyka jądrowego Georgiego Koteva

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. Petycja 0099/2009, którą złożył J.N. (Wielka Brytania) w sprawie 
dyskryminacji ze względów narodowościowych po stronie GS1 
Global Office w Brukseli

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. Petycja 0255/2009, którą złożył Joaquim Carlos Pinto Concha de 
Almeida (Portugalia), w sprawie domniemanej dyskryminacji ze 
względu na płeć w Portugalii
oraz
Petycja 0941/2009, którą złożył Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos (Grecja), w imieniu stowarzyszenia na rzecz 
równych praw rodziców i dzieci, w sprawie lekceważenia przez 
władze greckie praw rodziców i dzieci

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Petycja 1036/2009, którą złożył Antonio Lupo (Włochy) w 
imieniu Comitato Vigiliamo per la Discarica, z 2 podpisami, w 
sprawie gospodarowania odpadami stałymi w prowincji Taranto

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. Petycja 1464/2009, którą złożył Anastasios Vitinidis (Grecja) w 
imieniu stowarzyszenia „Gonis” (Stowarzyszenia na rzecz 
Równych Praw Rodziców do Kontaktów z Dziećmi oraz Praw 
Dzieci), z 19 podpisami, w sprawie braku troski władz greckich o 
prawa rodziców i dzieci

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 31 maja 2010 r., w godz. 15.00 – 18.30
  1 czerwca 2010 r., w godz. 9.00 – 12.30 
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