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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie

Wtorek 24 kwietnia 2012 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 15.00–18.30

Bruksela

Sala ASP A3G-3

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) PE 487.759
FdR 899194

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:
   27 – 28 lutego 2012 r.

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ załączniki

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Sprawy różne

_________________________
(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 jednak zwrócić się 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 
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posiedzenia.

W obecności Komisji Europejskiej

***Głosowanie***

5. Opinia w sprawie 20 głównych obaw obywateli Unii i 
przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku   
(IMCO)
(2012/2044 (INI))
Sprawozdawca:  BUSUTTIL     (EPP)
- rozpatrzenie poprawek
- przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896 103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. Opinia w sprawie wdrażania prawa wodnego UE w obliczu 
konieczności przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań 
europejskiej polityki wodnej (INI 2011/2297 - ENVI)
Sprawozdawca:   CHOUNTIS     (GUE)
- rozpatrzenie poprawek

- przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

***Koniec głosowania***

7. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji w 2011 r. 
(art. 202 ust. 8 Regulaminu) (2011/2317(INI ))
Sprawozdawca:  CHICHESTER (ECR)
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Opinia w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania 
administracyjnego w Unii Europejskiej
(2012/2024 (INI))    (dla JURI)
Sprawozdawczyni:   AUKEN   (GREENS/ALE)
(termin zgłaszania poprawek: 2.05.2012  /  głosowanie: 
19.06.2012)
- rozpatrzenie projektu opinii

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Opinia w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i 
dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015
(2012/2043(INI))    (dla AGRI)
Sprawozdawca:   BOSTINARU    (S-D)
(termin zgłaszania poprawek: 19.04.12 o 12.00  /  głosowanie: 

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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8.05.12)
- rozpatrzenie projektu opinii

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

Dobrostan zwierzęcia

10. Petycja 1613/2010, którą złożyła Rosa Letamendia Perez de San 
Román (Hiszpania) w imieniu „Sociedad Protectora de Animales 
y Plantas de Alava Vicky Moore”, w sprawie nielegalnego 
wywożenia bezpańskich psów i kotów z Hiszpanii

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Petycja 825/2011, którą złożył M. R. (Włochy) w sprawie 
ochrony zwierząt domowych w Hiszpanii
4 ust. 3 oraz
petycja 1321/2011, którą złożył Massimo Pradella (Niemcy) w 
imieniu „Międzynarodowej Organizacji na rzecz Ochrony 
Zwierząt”, z 112 683 podpisami, w sprawie ustanowienia 
europejskich ram prawnych na rzecz ochrony bezdomnych i 
bezpańskich zwierząt
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Petycja 0595/2011, którą złożyła Kendra Pinder (Wielka 
Brytania) w sprawie domniemanego znęcania się nad zwierzętami 
w Rumunii
4 ust. 3 oraz
petycja 1234/2011, którą złożyła Marja Kokkonen (Finlandia) w 
sprawie niewłaściwego traktowania psów i kotów w Bârlad 
(Rumunia)

  CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Petycja 1274/2011, którą złożył Rumi Becker (Niemcy), w 
imieniu Ärzte für Tiere e.V. (europejska sieć Dogs 4 Dogs), z 
157 456 podpisami, w sprawie ustanowienia europejskich ram 
prawnych na rzecz ochrony bezpańskich zwierząt
(w obecności składającego petycję)

   sir

w godz. 11.30 – 12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

14. Posiedzenie koordynatorów

* * *
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o godz. 15.00

15. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji 
koordynatorów

Środowisko

16. Petycja 886/2011, którą złożył Vesko Dimov (Bułgaria) z 8 000 
podpisów, w sprawie zagrożeń związanych z eksploracją i 
wydobyciem gazu łupkowego
(w obecności składającego petycję)
4 ust. 3 oraz
petycja 1378/2011, którą złożył Piotr Urbanowicz (Polska) w 
sprawie wydobycia gazu łupkowego w Polsce

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Edukacja

17. Petycja 358/2011, którą złożył Tomasz Snarski (Polska) 
w sprawie zmiany litewskiej ustawy oświatowej i związanych 
z tym ograniczeń w nauczaniu przedmiotów szkolnych w języku 
polskim
(w obecności składającego petycję)
4 ust. 3 oraz
petycja 942/2011, którą złożył Józef Słoma Sadowski (Polska) w 
imieniu stowarzyszenia „Viribus Unitis LGD”, wraz z 3 
podpisami, w sprawie zmiany litewskiej ustawy oświatowej oraz 
związanego z nią naruszenia dyrektywy Rady 2000/43/WE 
wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Zdrowie

18. Petycja 660/2011, którą złożyła Anna Spyra (Polska) w sprawie 
wspólnych europejskich norm w zakresie inicjatyw na rzecz 
profilaktyki oraz leczenia podczas ciąży i porodu
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

Opinia
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19. Opinia w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 2014-
2020” (COD 2011/0344)
Sprawozdawczyni:   VALEAN  (ALDE)
- Pierwsza wymiana poglądów

Misje rozpoznawcze

20. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–
24 listopada 2011 r.)
- rozpatrzenie

   DT–

21. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23–
26 listopada 2011 r.)
- zatwierdzenie

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Petycja 995/2002, którą złożył Stylianos Zambetakis (Grecja) w 
imieniu greckiego stowarzyszenia właścicieli statków 
pasażerskich, w sprawie wdrożenia w Grecji rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3577/92 dotyczącego kabotażu morskiego
4 ust. 3 oraz
petycja 1821/2009, którą złożył Themistoklis Papatheofamous 
(Grecja) w imieniu Grupy ds. Rozwoju Wysp Greckich 
(EOAEN), w sprawie problemów z transportem pasażerów i 
towarów na wyspy i z wysp

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. Petycja 0613/2007, którą złożył Robert Houliston (Wielka 
Brytania), z 5 podpisami, w sprawie przeszkód w wykonywaniu 
przez obywateli UE prawa do głosowania i kandydowania w 
wyborach lokalnych i europejskich w Hiszpanii

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

24. Petycja 1328/2007, którą złożył Zsak Ferenc Tibor (Węgry), 
w sprawie ochrony środowiska naturalnego na Węgrzech

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836

25. Petycja 1062/2008, którą złożył Komitet Inicjatywny „Veliko 
Turnovo na rzecz lasu” (Bułgaria), z 879 podpisami, w sprawie 
niewdrożenia przez władze bułgarskie dyrektywy Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, w związku z działalnością budowlaną a 
obszarze Natura 2000 w środkowej Bułgarii

    CM– PE 456,728
    FdR 853705

26. Petycja 1351/2009, którą złożył Peter Hudson (Wielka Brytania), 
w sprawie dyskryminującego traktowania ludności romskiej we 
Włoszech

   CM– PE 428.044
   FdR 789437
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27. Petycja 1885/2008, którą złożył Viniczay Tibor (Węgry) w 
imieniu władz miejskich Szentgotthard, w sprawie lokalizacji 
spalarni odpadów w Lafnitztal w Austrii

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Petycja 0006/2009, którą złożył Jean Marie Taga Fosso (Francja) 
w sprawie dyskryminacji ze względu na narodowość 
w kontekście odmowy uznania jego francuskiego tytułu 
uniwersyteckiego z farmacji przez władze brytyjskie;
4 ust. 3 oraz
petycja 1413/2009, którą złożył A.E. (Hiszpania) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji ze względu na narodowość 
w związku z dostępem do zawodu farmaceuty w Wielkiej 
Brytanii;
4 ust. 3 oraz
petycja 1812/2009, którą złożył José Antonio Melgarejo 
Melgarejo (Hiszpania) w sprawie osób chcących pracować jako 
farmaceuci w Wielkiej Brytanii i mających kwalifikacje zdobyte 
w innym państwie członkowskim;
4 ust. 3 oraz
petycja 0479/2011, którą złożył Obi Aso (Węgry), w sprawie 
ograniczeń dotyczących podejmowania pracy w charakterze 
farmaceuty w Wielkiej Brytanii

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Petycja 0754/2009 złożona przez I.A. (Rumunia) w sprawie 
masowej wycinki lasów w Karpatach w Rumunii

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie 
fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii
4 ust. 3 oraz
petycja 0634/2010, którą złożył Momchil Minchev (Bułgaria), 
w imieniu stowarzyszenia obywatelskiego „Sewliewo dla 
wszystkich”, w sprawie budowy asfaltowni na obszarze Natura 
2000 Vidima w pobliżu miasta Sewliewo w Bułgarii oraz 
związanych z tym naruszeń przepisów środowiskowych UE

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583

31. Petycja 0129/2010, którą złożył Walter Bauer (Niemcy) 
w sprawie kosztów wizy i przestrzegania przez władze Niemiec 
właściwych umów

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840

32. Petycja 0529/2010, którą złożył Alexander Nenchev (Bułgaria) 
w sprawie niewdrożenia przez władze włoskie dyrektywy Rady 
2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844

33. Petycja 0530/2010, którą złożył Bernard Bailly (Francja) w 
imieniu organizacji zajmującej się ochroną środowiska „Santé, 
Environnement, Vie, Eau en Morgan”, w sprawie niewdrożenia 

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134
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przez władze francuskie dyrektywy Rady 2001/88/WE 
zmieniającej dyrektywę 91/630/WE ustanawiającą minimalne 
normy ochrony świń

34. Petycja 1080/2010, którą złożył Ylko Yordanov Dimov 
(Bułgaria) w sprawie nieprzestrzegania przez włoskie organy 
sądowe zasad UE w zakresie pewności prawa w odniesieniu do 
osób podejrzanych, oskarżonych czy ściganych sądownie

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. Petycja 1280/2010 którą złożył C.V. (Rumunia) w sprawie 
utrudniania przez władze rumuńskie swobodnego przepływu 
towarów

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Petycja 1384/2010, którą złożył Dieter Schlemann (Niemcy) w 
imieniu firmy LTB Schlemann GmbH, w związku z niepodjęciem 
przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 
działań w sprawie naruszenia przepisów Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1702/2003 ustanawiającego zasady wykonawcze dla 
certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, 
części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony 
środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i 
produkujących

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Petycja 0103/2011, którą złożył Georg Götz (Niemcy) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji i naruszania przez holenderski rząd 
i holenderskie przedsiębiorstwa prawa obywateli UE do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu

    CM– PE 483,559
    FdR 892852

38. Petycja 0248/2011, którą złożył Ryszard Czarnecki (Polska) z 
jednym podpisem, w sprawie niezgodności nowego polskiego 
prawa wyborczego z dyrektywą 2010/13/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych

   CM– PE 469.946
   FdR 874175

39. Petycja 0270/2011, którą złożył Roman Wilczyński (Polska) 
w sprawie nieprzestrzegania przez władze polskie dyrektywy 
Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w związku 
z planowaną autostradą w południowej Polsce

   CM– PE 473.761
   FdR 879036

40. Petycja 0435/2011, którą złożyli Jean Pierre Billet i Marie Claude 
Virama (Francja), w imieniu Association de Défense des 
Victimes de Nuisance dans leur Environment, z 3 podpisami, 
w sprawie domniemanego naruszenia przepisów unijnych 

   CM– PE 483,563
   FdR 892883
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podczas budowy heliportu w Saint-Gilles w Reunion

41. Petycja 0453/2011, którą złożył Athanassios-Miltiadis Kokkinos 
(Grecja) w sprawie sytuacji w strefie euro oraz nieudanej próby 
wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny (EBC) 
obowiązku udzielania pożyczek

   sir
   ECONreply

42. Petycja 0460/2011, którą złożyła M. T. (Rumunia) w sprawie 
rzekomego naruszenia prywatności podczas nabywania biletów 
komunikacji miejskiej od przedsiębiorstwa transportowego 
RATB w Rumunii

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Petycja 0539/2011, którą złożył Lorenzo Mengoli (Włochy), w 
imieniu Associazione Aster, w sprawie szkód, jakie wyrządzają 
rolnictwu zwierzęta kopytne i inne dzikie zwierzęta w regionie 
Emilia-Romania (Włochy)

  CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. Petycja 0569/2011, którą złożył R. K. (Grecja) w sprawie 
nieuzasadnionej odmowy wydania mu wizy do Grecji przez 
greckiego konsula w Serbii

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Petycja 0586/2011, którą złożył Gennaro Sepe (Włochy) w 
sprawie dyskryminacji handlowej i niesprawiedliwej konkurencji 
wynikającej z niestosowania przez włoskie władze dyrektywy 
123/2006/WE i powiązanego dekretu ustawodawczego nr 
59/2010

   CM– PE 483,569
   FdR 892889

46. Petycja 0616/2011, którą złożyła Armin Jäger (Niemcy) 
w sprawie braku przejrzystości w procesie wystawiania ratingu 
oraz modeli stosowanych do rynków finansowych

   CM– PE 483,571
   FdR 892891

47. Petycja 0639/2011, którą złożył Reinhard Forst (Niemcy) w 
imieniu Botanische Vereinigung für Naturschutz w Hesji, w 
sprawie bazującej na błędnych informacjach opinii Komisji 
dotyczącej zastosowania odstępstwa od dyrektywy 92/43/EWG 
(siedliskowej) w celu budowy autostrady A49

   CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. Petycja 0698/2011, którą złożył R.A.P. (Malta) w sprawie 
przewozu samochodów promem Malta–Gozo

   CM– PE 483,575
   FdR 892895

49. Petycja 0720/2011, którą złożył Siegfried Schäfer (Niemcy) w 
sprawie zakazu wnoszenia płynów w bagażu podręcznym na 
pokłady samolotów

   CM– PE 483,578
   FdR 892898
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50. Petycja 0752/2011 , którą złożył Patrick Cottez (Francja) w 
sprawie dostosowania kodeksów drogowych w UE

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Petycja 0766/2011, którą złożył Walter Heinz Greiner (Niemcy) 
w sprawie lepszego oznakowania na bateriach ich terminu 
przydatności oraz minimalnej wydajności

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Petycja 0780/2011, którą złożył Igor Herzog (Niemcy) w sprawie 
uznawania w Niemczech kwalifikacji dentystów

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Petycja 0812/2011, którą złożyła Silvia Beltran Pallares 
(Hiszpania) w imieniu „Plataforma Europea de los Consumadores 
y del Medio Ambiente” w sprawie śmiertelności pszczół w Unii 
Europejskiej

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Petycja 0827/2011, którą złożyli Gerhard Pollheide i Anita Brandt 
(Niemcy) z 2 podpisami, w sprawie domniemanego naruszenia 
rozporządzenia nr 44/2001/WE w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych

   CM– PE 483,588
   FdR 892908

55. Petycja 0830/2011, którą złożył Polikarpos Markaras (Grecja) 
w sprawie zniszczenia środowiska na terenach zielonych „Pedio 
tou Areos” w Atenach

   CM– PE 483,589
   FdR 892909

56. Petycja 0843/2011, którą złożył Alessandro Michelucci (Włochy) 
w sprawie systemów elektronicznego nadzoru
4 ust. 3 oraz
petycja 0943/2011, którą złożył Alessandro Michelucci (Włochy) 
w imieniu Partii Gotyckiej, w sprawie uznawania za grupę 
zawodową osób pracujących w branży IT

   CM– PE 483,591
   FdR 892911

57. Petycja 0846/2011, którą złożyli Giuseppe Giacomini, Stefano 
Cresta i Sergio Maradei (Włochy) w imieniu Assoutenti, 
w sprawie poprawnego oznakowania napojów alkoholowych

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Petycja 0866/2011, którą złożył Peter Mohr (Niemcy) w sprawie 
nieuznawania w Belgii jego niemieckiego dokumentu osoby 
niepełnosprawnej

   CM– PE 483,593
   FdR 892913

59. Petycja 0876/2011, którą złożył Dennis von Heimburg (Niemcy) 
w imieniu Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen, w sprawie opodatkowania podatkiem VAT chirurgii 
plastycznej

   CM– PE 483,594
   FdR 892914
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60. Petycja 0880/2011, którą złożył Petar Trojanski Penchev 
(Bułgaria) w imieniu „grupy na portalu społecznościowym 
Facebook utworzonej na rzecz poparcia odważnych oficerów 
policji z bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, w 
sprawie wypowiedzi bułgarskiego oficera policji Konstantina 
Ivanova dotyczących korupcji w bułgarskim Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Petycja 0893/2011, którą złożył Ioan Stan (Rumunia) z 10 
podpisami, w sprawie nienadającego się do mieszkania w nim 
budynku w mieście Jimbolia (okręg Timiș)

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Petycja 0901/2011, którą złożył Spiridon Zouridakis (Grecja) w 
imieniu stowarzyszenia „Sillogos Trochalou”, w sprawie braku 
oczyszczalni ścieków i związanego z tym zanieczyszczenia linii 
brzegowej na południu Krety

   CM– PE 483,597
   FdR 892917

63. Petycja 0931/2011, którą złożyła O.K. (Polska) w sprawie 
nieuznawania przez władze polskie szkolenia dentystycznego 
odbytego w Rosji

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Petycja 0952/2011, którą złożyła Zofia Kalasa (Polska) w sprawie 
sytuacji panującej w mieście Mordy we wschodniej części Polski

   CM– PE 483,600
   FdR 892920

65. Petycja 0991/2011, którą złożył Svilen Radev (Bułgaria) w
sprawie niewdrożenia przez władze Bułgarii rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego 
systemu administracji i kontroli

   CM– PE 483,603
   FdR 892923

o O o

66. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 8 maja 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30


