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Komisja Petycji

PETI_OJ(2013)223_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie

Środa 19 czerwca 2013 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 15.00–18.30

Bruksela

Sala PHS P4B001

w godz. 9.00–10.30 (przy drzwiach zamkniętych)

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

godz. 10.30

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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

*** Głosowanie ***

6. Opinia dotycząca przeglądu oceny oddziaływania na środowisko
(Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne) (ENVI) (COM(2012)0628 
final (26 października 2012 r.)- 2012/0297(COD)
Sprawozdawca:   Nikolaos CHOUNTIS (GUE)
– przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

*** Koniec głosowania ***

Misje rozpoznawcze

7. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Galicji, Hiszpania (11–
13 lutego 2013 r.)
– rozpatrzenie projektu dokumentu roboczego

   DT–

8. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Madrycie, Hiszpania 
(21–22 marca 2013 r.)
– rozpatrzenie projektu dokumentu roboczego

   DT–
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godz. 15.00

W obecności Komisji Europejskiej

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

Środowisko

9. Petycja 210/2007, którą złożył Robert Pocock (Irlandia) w 
imieniu organizacji środowiskowej „Voice of Irish Concern for 
Environment”, w sprawie dodawania kwasu fluorokrzemowego 
(H2SiF6) do wody pitnej w Irlandii
(w obecności jednego ze składających petycję)
oraz
Petycja 0211/2007, którą złożył Walter Graham (Wielka 
Brytania) w imieniu organizacji „Council of Northern Ireland 
against Fluoridation” sprzeciwiającej się fluorkowaniu, w sprawie 
dodawania kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody pitnej w 
Wielkiej Brytanii

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Petycja 1337/2008, którą złożył Nayden Chakarov (Bułgaria) z 12 
podpisami, w sprawie elektrowni Maritza-Iztok i 
zanieczyszczenia terenu wokół bułgarskiego miasta Stara Zagora
oraz
Petycja 1865/2009, którą złożył I.P. (Bułgaria) w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza w mieście Stara Zagora w środkowej 
Bułgarii
oraz
Petycja 257/2011, którą złożyła Tsveta Hristova (Bułgaria) 
w imieniu inicjatywy obywatelskiej „Czyste powietrze w Starej 
Zagorze”, z około 30 000 podpisów, w sprawie zanieczyszczenia 
powietrza w mieście Stara Zagora w środkowej Bułgarii
(w obecności jednego ze składających petycję)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Petycja 958/2012, którą złożył Pierre Lacroix (Francja) w imieniu 
Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche, z 217 podpisami, w 
sprawie sytuacji dotyczącej systemu wodnego w regionie Deux-
Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Konkurencja – Dyskryminacja

12. Petycja 1331/2010, którą złożył Fausto Benzone (Włochy), w 
sprawie różnic w składkach na ubezpieczenie pojazdów
oraz
Petycja 1621/2010, którą złożył F. F. (Włochy) w sprawie 
wysokich stawek ubezpieczenia samochodowego
oraz
Petycja 1106/2011, którą złożył Pietro Avino (Włochy) w imieniu 
„Onlus Orgoglio Meridionale”, w sprawie różnic w składkach 
ubezpieczenia samochodowego między różnymi regionami we 
Włoszech
(w obecności jednego ze składających petycję)
oraz
Petycja 799/2011, którą złożył Giuseppe Sorrentino (Włochy) w 
sprawie dyskryminacji w związku ze składkami na ubezpieczenie 
pojazdów silnikowych płaconymi przez mieszkańców Kampanii
oraz
Petycja 1105/2011, którą złożył Marco Fiorentino (Włochy), w 
sprawie harmonizacji europejskich składek ubezpieczeniowych

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Sprawozdanie i opinia

13. Opinia w sprawie stosowania prawa wspólnotowego
Sprawozdawca:   Roger HELMER
– rozpatrzenie projektu opinii

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 - (INI) 2013/2051
Sprawozdawca:   Nikolaos SALAVRAKOS
(rozpatrzenie: 19.06.2013 r. / termin składania 
poprawek:24.06.201  / 
rozpatrzenie poprawek i głosowanie: 8-9.07.2013 r.)
– rozpatrzenie projektu sprawozdania

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Wizyta rozpoznawcza

15. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Polsce (29–31 maja 
2013 r.)
– wstępne sprawozdanie ustne

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

16. Petycja 1378/2009, którą złożył Jamie Andrew Ewing (Wielka 
Brytania) w imieniu „Finca Moyano”, w sprawie planowanej linii 
wysokiego napięcia w dolinie Gaucin w prowincji Malaga

   CM–
  PE 456,735/REV. II

   FdR 929922
+ email + Lt Andalucia

17. Petycja 1636/2009, którą złożył Robert Mark Stewart (Wielka 
Brytania) w imieniu Airbus Operation Ltd, w sprawie wpływu 
dyrektywy WE 2003/41 na pracowników Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Petycja 906/2010, którą złożył Stanisław Matuszewski (Polska) w 
imieniu Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych, w sprawie nowej polskiej ustawy o grach 
hazardowych oraz jej niezgodności z prawodawstwem i zasadami
UE w tej dziedzinie

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Petycja 1395/2010, którą złożył Krzysztof Szremski (Polska), w 
sprawie problemów z polskim i hiszpańskim systemem 
zabezpieczeń społecznych w związku z wnioskiem o świadczenie 
pieniężne ze względu na niezdolność do pracy

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Petycja 128/2011, którą złożył Klaus Zeitler (Niemcy) w sprawie 
problemu o charakterze transgranicznym pomiędzy Niemcami i 
Francją odnośnie do rejestracji przyczepy

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Petycja 477/2011, którą złożyła Margret Tryggvadottir (Islandia), 
z 19 podpisami, w imieniu Hagsmunasamtök Heimilanna 
(Stowarzyszenie Właścicieli Domów), w sprawie 
nieprzestrzegania przez władze Islandii przepisów dyrektywy 
93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich w odniesieniu do kredytów bankowych

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   Opinia ECON
   Opinia JURI

22. Petycja 950/2011, którą złożył Jacek Antonowicz (Polska), w 
sprawie domniemanej dyskryminacji osób niepełnosprawnych w 
Katowicach w Polsce

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Petycja 386/2012, którą złożył Viorel Staicu (Rumunia), 
w sprawie ustawodawstwa dotyczącego okresu karencji 
w przypadku zasiłku dla bezrobotnych na Cyprze

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Petycja 468/2012, którą złożył Roman Dudaryk (Polska), 
w sprawie domniemanego naruszenia przez polskie władze 
decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady 
wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę 
pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu 
wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

   CM– PE 500.721
   FdR 920600
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25. Petycja 714/2012, którą złożył I.L. (Cypr) w sprawie 
domniemanego naruszania przez rząd cypryjski praw własności 
obywateli

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Petycja 925/2012, którą złożyła Helena Iwaniuk (Polska), w 
sprawie zanieczyszczenia jej posiadłości przez ścieki oraz 
niewykonania przez władze lokalne wyroku w tej sprawie

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Petycja 952/2012, którą złożyła L.C. (Polska) z ok. 450 
podpisami, w sprawie wniosku o dostosowanie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas 
ich uśmiercania w celu uchylenia przepisów dotyczących 
uwzględniania uboju zgodnego z obrzędami religijnymi

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Termin i miejsce następnego posiedzenia
   8 lipca 2013 r. w godz. 15.00–18.30
   9 lipca 2013 r. w godz. 9.00–12.30


