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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie

Wtorek 8 maja 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala PHS P4B001 

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

2. Komunikaty przewodniczącego

3. 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 
posiedzenia.
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W obecności Komisji Europejskiej

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

Prawa konsumentów

4. Petycja 1268/2010, którą złożył Cristóbal Aguado Laza 
(Hiszpania) w imieniu Walenckiego Stowarzyszenia Rolników 
(ASAJA), w sprawie środków ochrony roślin, szkodników 
i chorób roślin
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Środowisko

5. Petycja 338/2010, którą złożył T.F.T (Hiszpania) w imieniu 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes”, w sprawie ujęć 
wodnych i wiercenia studni w „Sierra de Cazorla”, rezerwacie 
przyrody w Segura y las Villas w Jaén
(w obecności składającego petycję)

   CM–
   PE 456.744/REV. II
   FdR 890557

Polityka turystyczna

6. Petycja 1132/2009, którą złożył H.M. (Portugalia) w imieniu 
portugalskiej spółdzielni turystycznej „AETP”, w sprawie braku 
przejrzystości w związku z wnioskiem o wsparcie finansowe w 
ramach programów operacyjnych UE
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Opinie

7. Opinia w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 
2014–2020” (COD 2011/0344) (LIBE)
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:   VALEAN  (ALDE)
(termin składania poprawek: 24.05.2012  / 
rozpatrzenie poprawek: 19.06.2012  /  głosowanie: 12.07.2012)
- rozpatrzenie projektu opinii

    PA– PE 487,768
    FdR 899260

8. Opinia w sprawie 28. sprawozdania rocznego z kontroli 
stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:  GERINGER de O (S-

    PA– PE 487,981
    FdR 900495
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D)
(termin składania poprawek: 21.05.2012  / głosowanie: 
19.06.2012)
- rozpatrzenie projektu opinii

Misje rozpoznawcze

9. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–
24 listopada 2011 r.)
- krótkie rozpatrzenie i ewentualne zatwierdzenie

   DT–

10. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23–
26 listopada 2011 r.)
- krótkie rozpatrzenie i ewentualne zatwierdzenie

   DT–

w godz. 11.30 – 12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

11. Posiedzenie koordynatorów

* * *

o godz. 15.00

12. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji 
koordynatorów

13. Oświadczenie komisarza Marosa Sefcovica na temat spraw 
bieżących w ramach zorganizowanego dialogu  
- następnie wymiana poglądów z posłami    

o godz. 16

*** Głosowanie ***
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14. Opinia w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i 
dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Sprawozdawca komisji opiniodawczej:   BOSTINARU    (S-D)
- rozpatrzenie poprawek
- przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 486.080
    FdR 897107

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

*** Koniec głosowania ***

Środowisko

15. Petycja 197/2012, którą złożył Francesco Saltini (Włochy), w
sprawie planowanego wysypiska śmieci blisko Rzymu w 
Corcolle, region Lacjum    
(w obecności składającego petycję i władz włoskich)

   sir

Handel – prawa podstawowe

Petycja 1221/2011, którą złożył G.K. (Łotwa), w sprawie 
naruszenia zawartego w części porozumienia ACTA (Umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi) dotyczącego prawa do prywatności
oraz

   sir

Petycja 116/2012, którą złożył Iwo Domeracki (Polska) w 
sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi
oraz
Petycja 142/2012, którą złożył Mateusz Wójtowicz (Polska) w 
imieniu stowarzyszenia „Forum Rdzawka” i dwóch 
współsygnatariuszy, w sprawie sprzeciwu wobec 
międzynarodowej umowy handlowej ACTA
oraz
Petycja 203/2012, którą złożył Joachim Scholz (Niemcy), w 
sprawie ACTA
oraz

   sir

   sir

16.

Petycja 223/2012, którą złożył Alex Wilks (Wielka Brytania) w 
imieniu AVAAZ, z ponad 2,5 mln podpisów, w sprawie ACTA
(w obecności składających petycję)

   sir

Pomoc państwa

17. Petycja 1675/2008, którą złożył Alexander Karakachanov 
(Bułgaria) w imieniu Bułgarskiej Partii Zielonych/Bułgarskich 
Zielonych, w sprawie zamiany gruntów i korupcji w Bułgarii
(być może w obecności składającego petycję)

    CM–
    PE 428 060/REV. II
    FdR 882112
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* * *

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

18. Petycja 0951/2007, którą złożył R.H. (Niemcy) w sprawie 
uproszczenia procedury wydania wizy dla jego małżonki, 
obywatelki Rosji, na przyjazd do Niemiec ze Szwajcarii

   CM– PE 430,490/REV
   FdR 896357

19. Petycja 1037/2007, którą złożyła Jill Bell (Irlandia) w imieniu 
Irish Association of Health Stores, w sprawie dyrektywy 
2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych
oraz
Petycja 1184/2007, którą złożyła Grace Kinirons (Irlandia), w 
imieniu Irlandzkich Terapeutów Żywieniowych (Nutritional 
Therapists of Ireland), w sprawie dyrektywy 2002/46/WE w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do suplementów żywnościowych
oraz
Petycja 1419/2008, którą złożył Robert Verkerk (Wielka 
Brytania), w imieniu Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia 
Naturalnego, w sprawie pilnej potrzeby zmiany opcji oceny i 
kontroli ryzyka w związku z planami ograniczenia dostępu 
konsumentów do witamin i minerałów 
oraz
Petycja 1849/2008, którą złożył Alan G. Ruth (Irlandia), w 
imieniu Irlandzkiego Stowarzyszenia Handlu Produktami 
Zdrowotnymi, w sprawie dyrektywy 2002/46/WE w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do suplementów żywnościowych 
oraz
Petycja 0415/2009, którą złożył P. A. (Szwecja), w sprawie 
dyrektywy 2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do suplementów 
żywnościowych

   CM–
   PE 414,110/REV. II
   FdR 896358

20. Petycja 1105/2007, którą złożył L.M. (Węgry), w sprawie szkód, 
jakie poniósł w związku z hałasem towarzyszącym działalności 
lotniska Ferihegy w Budapeszcie

   CM–
   PE 411,983/REV. II
   FdR 896359
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21. Petycja 1317/2007, którą złożył S. Fedrau (Niemcy) w imieniu 
Holzhof Zeil GmbH & Co KG, w sprawie sektorowego zakazu 
dotyczącego samochodów ciężarowych, który od dnia 1 stycznia 
2008 r. obowiązuje w austriackim regionie Tyrol

   CM–
   PE 414,081/REV. II
   FdR 896364

22. Petycja 1379/2007, którą złożył Georgopoulos Georgios (Grecja), 
w imieniu Greckiego Stowarzyszenia Krajowego i 
Międzynarodowego Transportu Pasażerskiego (Dromeas), w 
sprawie konieczności zniesienia ograniczeń w wydawaniu licencji 
drogowych dla autokarów turystycznych

   CM–
   PE 415,079/REV. III
   FdR 896365

Petycja 813/2008, którą złożył John Brian (Wielka Brytania), 
w sprawie domniemanego naruszenia zasad funkcjonowania 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
w związku z analizowaniem wniosków dotyczących żywności 
modyfikowanej genetycznie
oraz

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Petycja 305/2010, którą złożyła Carola Twardella (Niemcy) 
w sprawie swojego zalecenia dla Parlamentu, dotyczącego 
przeglądu jego decyzji o wydaniu firmie BASF zezwolenia na 
prowadzenie na dużą skalę upraw genetycznie zmodyfikowanych 
ziemniaków, a także firmie Monsanto zezwolenia na sprzedaż 
genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy
oraz

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Petycja 436/2010, którą złożył Brian John (Wielka Brytania), 
w sprawie formalnego protestu przeciw projektowi 
rozporządzenia Komisji w sprawie przepisów wykonawczych 
dotyczących wniosków o zezwolenie na genetycznie 
zmodyfikowaną żywność i paszę zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 641/2004 i (WE) 
nr 1981/2006

   sir

   ENVI reply
   EFSA reply
   EC Dalli reply

24. Petycja 0941/2008, którą złożył Nicolae Danut Ilea (Rumunia), w 
sprawie rzekomego naruszenia prawodawstwa z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego w związku z budową przez 
przedsiębiorstwo Kronospan S.A. platformy przetwórstwa drewna 
w miejscowości Braszów (Rumunia)

   CM–
   PE 423,675/REV. II
   FdR 896368

25. Petycja 1519/2008, którą złożył Matías Cuadrado González 
(Hiszpania), w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego w 
miejscowości Horche, Guadalajara (Hiszpania), w pobliżu 
zakładu przetwórstwa drobiarskiego

   CM– PE 456,729/REV
   FdR 892838
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26. Petycja 0271/2010, którą złożyła Isabel Gómez Saiz (Hiszpania) 
w imieniu Plataforma SOS Ribalta, w sprawie oddziaływania 
budowy linii tramwajowej przebiegającej przez park w Castellón

   CM– PE 483,556
   FdR 892842

27. Petycja 0356/2010, którą złożył Vasile Stoica (najwyraźniej 
Niemcy) w sprawie niestosowania przez niemieckie organy 
emerytalno-rentowe przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie

   CM–
   PE 450,812/REV. II
   FdR 896371

28. Petycja 0447/2010, którą złożył Michel Devaux (Belgia), w 
sprawie taryfy powrotnej za podróż między Brindisi (Włochy) a 
Patras (Grecja) oraz dyskryminacyjnych opłat portowych

   CM–
   PE 452,747/REV. II
   FdR 896372

29. Petycja 0964/2010, którą złożył A.d’A. (Włochy), w sprawie 
europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

   CM– PE 460,722/REV
   FdR 896375

30. Petycja 1089/2010, którą złożyła Lidia Valentini (Włochy) w 
imieniu „Associazione Viaggiatori”, w sprawie nieprzestrzegania 
porozumień i decyzji dotyczących sieci transeuropejskich

   CM– PE 485,954
   FdR 896380

31. Petycja 1132/2010, którą złożył Richard Prince (Polska) 
w sprawie swojej sytuacji osobistej i rzekomej dyskryminacji 
zagranicznych pracowników w Wielkiej Brytanii

   CM– PE 469,900/REV
   FdR 896381

32. Petycja 1172/2010, którą złożył A.Y. (Cypr) w imieniu „Grupy 
Inicjatywnej na rzecz Ochrony Praw Człowieka w Enklawie”, z 
514 podpisami, w sprawie degradacji środowiska na obszarze 
Natura 2000 „Rizokarpaso” w strefie okupowanej na Cyprze

   CM– PE 485,955
   FdR 896382

33. Petycja 1345/2010, którą złożył Paul McColgan (Irlandia) w 
imieniu kampanii na rzecz zniesienia podatku od rejestracji 
pojazdów (Abolish VRT Campaign), w sprawie problemów z 
rejestracją pojazdu w sytuacji transgranicznej między Wielką 
Brytanią a Irlandią
oraz
Petycja 1357/2010, którą złożył Ryan Stewart (Irlandia) w 
imieniu kampanii na rzecz zniesienia podatku od rejestracji 
pojazdów (Abolish VRT Campaign), w sprawie problemu 
irlandzkich studentów w Wielkiej Brytanii związanego z 
podatkiem od rejestracji pojazdów

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   IRL reply
   ECON reply

34. Petycja 1554/2010, którą złożył D.R. (Niemcy), w sprawie 
dyskryminacji w kontekście zawierania umowy na świadczenie 
usług z zakresu telefonii komórkowej

   CM– PE 472,136/REV
   FdR 896394
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35. Petycja 0078/2011, którą złożył Franco Brizzi (Włochy) w 
imieniu Associazione Nazionale Trapiantati di Rene (Krajowego 
Stowarzyszenia Transplantacji Nerek), w sprawie zmiany 
przepisów włoskiego kodeksu drogowego, które zakazują 
wydawania lub odnawiania praw jazdy kategorii C/D/E w 
przypadku osób z przeszczepioną nerką

    CM– PE 485,957
    FdR 896396

36. Petycja 0282/2011, którą złożył M.L. (Hiszpania) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji w związku z płaceniem podatków w 
Hiszpanii

   CM– PE 472,162/REV
    FdR 896397

37. Petycja 301/2011, którą złożyła Zuzanna Kurtyka (Polska) w 
imieniu „Federacji Rodzin Katyń 2010”, z około 400 000 
podpisów, w sprawie katastrofy lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 
kwietnia 2010 r.

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Petycja 0359/2011, którą złożyła Krystyna Szewczyk (Polska) 
z 870 podpisami, w sprawie budowy biogazowni w Konopnicy 
w środkowej Polsce oraz związanego z tym naruszenia 
prawodawstwa środowiskowego UE

   CM– PE 473,772/REV
   FdR 896398

39. Petycja 0451/2011, którą złożył Noel Dolan (Irlandia) w sprawie 
problemów w zakresie łączenia rodziny pomiędzy mieszkańcem 
państwa członkowskiego będącego obywatelem tego państwa 
członkowskiego oraz obywatelem państwa trzeciego

   CM– PE 485,958
   FdR 896400

40. Petycja 0482/2011, którą złożyła S.I. (Malta), w sprawie 
udzielenia przez władze Wielkiej Brytanii odmowy wydania wizy 
obywatelowi państwa trzeciego pozostającego w związku 
małżeńskim z obywatelem UE

   CM– PE 485,959
   FdR 896401

41. Petycja 0541/2011, którą złożył Miguel Ángel Oca Sanz 
(Hiszpania), w imieniu „Asociácion Montes Oca”, w sprawie 
budowy autostrady A-12 Camino de Santiago: Santo Domingo de 
la Calzada -Burgos (La Rioja i Burgos) w Hiszpanii

   CM– PE 485,960
   FdR 896402

42. Petycja 0544/2011, którą złożyli Roberto Raggi i Giuseppe Fusari 
(Włochy), w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia 
Konsumentów SOS, w sprawie ochrony konsumentów oraz walki 
z podrabianymi produktami spożywczymi

   CM– PE 485,961
   FdR 896403

43. Petycja 0545/2011, którą złożył Paulo Monteiro (Portugalia) w 
sprawie budowy terminalu wycieczkowych statków pasażerskich 
na obszarze podwodnego parku archeologicznego w Angra do 
Heroismo na wyspie Terceira, należącej do Azorów w Portugalii

   CM– PE 478,583/REV
   FdR 896404
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44. Petycja 0547/2011, którą złożył Manuel R. Silva (Portugalia), w 
sprawie domniemanych szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu w miejscowościach Carriço i Guia w gminie Pombal 
w Portugalii

   CM– PE 485,962
   FdR 896405

45. Petycja 0592/2011, którą złożyła P.I. (Włochy) w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych introligatora

   CM– PE 485,964
   FdR 896407

46. Petycja 0644/2011, którą złożył Federico Filippini (Włochy) w 
sprawie irlandzkich procedur uzyskiwania pozwolenia na pobyt, 
które naruszają dyrektywę 2004/38/WE

   CM– PE 485,966
   FdR 896409

47. Petycja 0686/2011, którą złożył S.M. (Rumunia) w sprawie 
podjęcia działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
radioaktywnego w okolicy zakładu chemicznego Amurco (Bacău, 
Rumunia)

   CM– PE 485,967
   FdR 896410

48. Petycja 0694/2011, którą złożyła Arianna Spessotto (Włochy) 
w imieniu oddziału Wenecja-Triest Komitetu NO-TAV, 
w sprawie finansowania przez UE połączenia kolejowego dużych 
prędkości na trasie Wenecja-Ronchi dei Legionari

   CM– PE 485,968
   FdR 896411

49. Petycja 715/2011, którą złożyła Rita Kasumu (Niemcy), z 10 
podpisami, w sprawie pominięcia w publikowanym przez 
Komisję Europejską kalendarzu europejskim szeregu świąt 
chrześcijańskich

   CM– PE 483,576
   FdR 892896

50. Petycja 0717/2011, którą złożył Dietrich Bechstein (Niemcy) w 
imieniu Flugtouristik Delitzsch e.V., w sprawie zakazu lotów jej 
szybowców

   CM– PE 485,969
   FdR 896412

51. Petycja 772/2011, którą złożył Tsevan Georgiev (Bułgaria) w 
sprawie warunków w celi więziennej w Bułgarii

   CM– PE 483,582
   FdR 892902

52. Petycja 0743/2011, którą złożył Jaime Sanfelix Palau (Hiszpania) 
w sprawie domniemanej wadliwości dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków 
spożywczych

   CM– PE 485,974
   FdR 896417

53. Petycja 0754/2011, którą złożył Salvador Pieró Gómez 
(Hiszpania) w imieniu „Centro de Aquicultura Experimental 
(CAE)”, w sprawie naruszania przez władze hiszpańskie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 709/2010 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony 

   CM– PE 485,975
   FdR 896418
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gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 
oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiającego 
środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

54. Petycja 0755/2011, którą złożył Istvan Adorjani (Węgry) w 
sprawie ustawodawstwa dotyczącego plastikowych toreb dla 
kupujących

   CM– PE 485,976
   FdR 896419

55. Petycja 0789/2011, którą złożył Alejandro Pastor (Hiszpania) w 
sprawie domniemanego naruszania zasad swobodnego dostępu do 
informacji

   CM– PE 485,977
   FdR 896420

56. Petycja 0864/2011, którą złożył Ulrich Mehl (Niemcy) w sprawie 
harmonizacji przepisów dotyczących specjalnych przewozów 
drogowych

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Petycja 0867/2011, którą złożył Manfred Appel (Niemcy) w 
sprawie uznawania w Europie wyjątku od zasady dotyczącej 
obowiązkowego zapinania pasów bezpieczeństwa

   CM– PE 485,984
   FdR 896427

58. Petycja 0874/2011, którą złożył Michael Witfer (Niemcy) w 
imieniu Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., w sprawie 
obniżenia statusu rzeki Soławy do drogi wodnej niemającej 
znaczenia dla transportu i turystyki

   CM– PE 485,985
   FdR 896428

59. Petycja 0887/2011, którą złożyła Viorica Sarcu (Rumunia) w 
sprawie wykorzystania funduszy unijnych do utworzenia parku

   CM– PE 485,987
   FdR 896430

60. Petycja 0900/2011, którą złożył Andreka Maftei (Rumunia) w 
sprawie domniemanej dyskryminacji wobec Rumunów w 
Hiszpanii

   CM– PE 485,988
   FdR 896431

61. Petycja 0963/2011, którą złożyła Triin Saag (Estonia) w sprawie 
trudności związanych z zamknięciem rachunku bankowego w UE

   CM– PE 483,602
   FdR 892922

o O o

62. Termin i miejsce następnego posiedzenia
   19 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30


