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Komisja Petycji
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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 17 października 2013 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek 17 października 2013 
r. o godz. 9.10.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2013)226_1

Porządek dzienny został przyjęty.

Głos zabrali: przewodnicząca, Nikolaos Salavrakos oraz Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Projekt porządku dziennego został zatwierdzony w formie przedstawionej w niniejszym 
protokole.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniach:

16–17 września 2013 r.

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Sprawy różne

Głos zabrali: przewodnicząca, Philippe Boulland oraz Kinga Göncz.

Wystąpienia były związane z petycjami 0979/2012, 1298/2012 oraz 1571/2012; wystąpiono z 
wnioskiem o pozostawienie ich otwartymi; zostało to odnotowane.
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4. Opinia w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej (za rok 2011)
dla Komisji Prawnej (2013/2119(INI))
Sprawozdawca:    PAKSAS   (EFD)
– rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: Mara Bizzotto w imieniu sprawozdawcy, Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández oraz Tamas Barsi (Komisja Europejska).

Decyzja: termin składania poprawek: 30 października 2013 r., godz. 17.00; 
rozpatrzenie poprawek i głosowanie: 25 listopada 2013 r.

5. Petycja 1633/2012, którą złożyli Mara Bizzotto, Gino Agerde i Rosario Boschieri 
w imieniu Comitato Libera informazione Radio Televisiva (Włochy), wraz
z 11.432 podpisami, w sprawie niezgodności opłaty licencyjnej na rzecz RAI TV 
(Włochy) z prawem UE

Głos zabrali: przewodnicząca, Rosario Boschieri (składający petycję), Avv. Rigo (składający 
petycję), Simona Martorelli (przedstawicielka RAI), Wouter Pieke (Komisja Europejska), 
Mara Bizzotto (składająca petycję, posłanka do PE), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Mario Borghezio oraz Matteo Salvini.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, a dyskusja nad nią zostanie ponownie przeprowadzona 
na posiedzeniu w marcu 2014 r. Na posiedzenie należy zaprosić przedstawiciela komisji 
nadzorującej RAI w parlamencie włoskim, a także przedstawiciela ds. mediów w Komisji 
Europejskiej. Do Komisji zostanie wysłany wniosek o dalsze informacje.

6. Petycja 1022/2012, którą złożył Sean Lawless (Irlandia) w sprawie niewłaściwego 
zastosowania się do warunków jednolitej płatności na gospodarstwo oraz planów 
wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania przez władze 
Galway w Irlandii

Głos zabrali: przewodnicząca, Teresa Murphy (składająca petycję), Valerie Adam (Komisja 
Europejska), Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher oraz Mairead McGuinness.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Do Komisji zostanie wysłany wniosek o dalsze 
informacje i audyt specyficznych aspektów tego przypadku. Do irlandzkiego ministerstwa 
rolnictwa zostanie wysłane pismo z prośbą o wyjaśnienie używanych metod, a także 
powodów występowania takich widocznych niespójności. Sprawa zostanie przedstawiona 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7. Petycja 760/2007, którą złożył Cosimo Fracasso (Włochy) w sprawie alarmującego 
stężenia dioksyn w Taranto
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Głos zabrali: przewodnicząca, Antonia Battaglia (w imieniu składającego petycję), Ion 
Codescu (Komisja Europejska), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández oraz Ivo 
Vajgl. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Komisja ma dostarczyć dodatkowych informacji, 
zwrócono się także do niej o przyspieszenie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom, gdyż petycję złożono sześć 
lat temu.

*** Głosowanie ***

8. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Polsce (29–31 maja 2013 r.)
– rozpatrzenie poprawek (termin składania poprawek: 25 września 2013 r.)
– przyjęcie sprawozdania z wizyty rozpoznawczej

Decyzja: Sprawozdanie zostało przyjęte 19 głosami za, przy dwóch głosach przeciw i braku 
głosów wstrzymujących się.
Poprawki przyjęte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 i 21.
Popr. 7 i 19 zostały uznane za bezprzedmiotowe, popr. 16 i 22 zostały wycofane.

9. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Danii (20–21 czerwca 2013 r.)
– rozpatrzenie poprawek (termin składania poprawek: 25 września 2013 r., godz. 12.00)
– zatwierdzenie sprawozdania z wizyty rozpoznawczej

Głos zabrała: Angelika Werthmann.

Decyzja: Sprawozdanie zostało przyjęte 20 głosami za, przy jednym głosie przeciw i braku 
głosów wstrzymujących się.
Poprawki przyjęte: 2, 3, 6, 9, 11, 14 i 17, poprawka ustna dotycząca zalecenia 6 i poprawka 
kompromisowa dotycząca zalecenia 11 lit. a) (nowa).
Poprawki odrzucone: 1, 5, 7 i 18.

Popr. 4, 8, 10, 12, 15 i 16 zostały uznane za bezprzedmiotowe, popr. 13 została wycofana.

10. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej we Włoszech (17 – 20 października 2013 r.)
– wstępne sprawozdanie ustne
   

Głos zabrali: Carlos José Iturgaiz Angulo i Marino Baldini.

Posłowie wyrazili zadowolenie z wyników i organizacji wizyty. Obszerne sprawozdanie 
pisemne zostanie przedstawione na jednym z najbliższych posiedzeń.

W godz. 11.45–12.45 - posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)
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Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.45.

°°°

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) wznowiła posiedzenie o godz. 15.00.

11. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z dnia 16 września 
2013 r.

a. Aktualizacja dotycząca wizyt rozpoznawczych

 Notre Dame des Landes (Francja): Konferencja Przewodniczących nie udzieliła zgody 
na wizytę.

 Rzeka Ebro (Hiszpania) – decyzja w sprawie ewentualnej wizyty rozpoznawczej jest 
przełożona na nową kadencję.

 Petycja w sprawie prawdopodobnego zaniedbania Wielkiej Brytanii dotyczącego 
wdrożenia dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów w Houghton-le-Spring; ta 
petycja również została przełożona na nową kadencję. 

b. Przegląd obecnych sprawozdań i opinii:

Koordynatorzy podjęli decyzję o nieskładaniu rezolucji o bezpieczeństwie pszczół i 
zrównoważonej produkcji miodu w związku z petycją 0812/2011.

c. Rozważenie zmiany do załącznika VII Regulaminu.

Proponowane przez sekretariat zmiany są następujące:

„Komisja posiada uprawnienia w zakresie:
1 przyjmowania, oceny i działań następczych w związku z petycjami; 
2 stosunków z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich;
3 organizowania publicznych wysłuchań w sprawie przyjętych inicjatyw 
obywatelskich w połączeniu z komisją prowadzącą;
4. ochrony praw osób niepełnosprawnych na mocy Konwencji ONZ o ochronie praw 

osób niepełnosprawnych”.

Wszystkie zmiany zostały przyjęte z wyjątkiem ostatniej, której sprzeciwiły się grupy 
SD i PPE.
 Niemniej jednak komisja PETI będzie kontynuować działalność dotyczącą osób 
niepełnosprawnych. 

d. Pytania ustne 
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Koordynatorzy podjęli decyzję o złożeniu na sesję plenarną pytań ustnych dotyczących:
 petycji w sprawie bankowych procedur hipotecznych w Hiszpanii; 
 petycji w sprawie oszukańczych praktyk i domniemanych nadużyć przy sprzedaży 

instrumentów finansowych klientom kas oszczędnościowych w Hiszpanii; 
 petycji w sprawie gospodarowania odpadami w Kampanii;
 petycji w sprawie dobrostanu zwierząt.

Projekty pytań ustnych zostaną udostępnione do zatwierdzenia.

e. Opinia Wydziału Prawnego dotycząca sprawozdań z wizyt badawczych 

 Koordynatorzy zostali poinformowani o opinii Wydziału Prawnego dotyczącej 
sprawozdań z wizyt badawczych. „Wykładnia art. 202 ust. 5 Regulaminu – Procedura 
stosowana do przyjmowania sprawozdania w przypadku braku zgody wśród uczestników 
wizyty rozpoznawczej.” Wydział Prawny przyjął przepisy, które zapewniają uzgodnienie 
treści sprawozdania z wizyty przez członków delegacji – w przypadku, gdy na miejscu nie 
udaje się osiągnąć porozumienia co do wszystkich punktów widzenia; natomiast treści 
polityczne zawarte w zaleceniach są przedmiotem poprawek i głosowania przez całą 
komisję. 

12. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z dnia 17 
października 2013 r.

a. Aktualizacja dotycząca wizyt rozpoznawczych

 Irlandia: wizyta jest odwołana z powodu braku posłów chcących wziąć w niej udział, 
a także pewnych powodów organizacyjnych związanych z parlamentem irlandzkim.

b. Przegląd obecnych sprawozdań i opinii:

Zgodnie z metodą rotacyjną d‘Hondta sprawozdania przydzielono następującym grupom:

 sprawozdanie na temat obywatelstwa europejskiego – grupa EFD;
 sprawozdanie roczne komisji za 2013 r. – grupa PPE.

Grupy są proszone o wyznaczenie sprawozdawców do dnia 21.10.2013 r.

Koordynatorzy uzgodnili potrzebę sporządzenia projektu pisma do komisji LIBE 
dotyczącego sprawozdania na temat sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej.

W związku z oczekującym na pozwolenie projektem sporządzenia przez komisję ECON 
sprawozdania na temat skutków kryzysu koordynatorzy uzgodnili, że komisja PETI 
mogłaby wydać opinię w postaci szczegółowego pisma podkreślającego główne ustalenia 
komisji wynikające z wysłuchania zorganizowanego przez komisję PETI w dniu 24 
września na temat oddziaływania kryzysu na obywateli europejskich oraz wzmocnienia 
demokratycznego zaangażowania w sprawowanie rządów w Unii, a także badanie 
otrzymanych petycji.
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c. Projekt porządku dziennego listopadowego posiedzenia komisji.

Projekt porządku dziennego został przyjęty, dodano do niego petycję 0847/2011. 

d. Kwestie proceduralne

Koordynatorzy przyjęli większością głosów serię środków, z których cztery dotyczą 
rozpatrywania petycji (patrz dodatkowy załącznik), wyrażając jednocześnie swoje pełne 
poparcie dla sekretariatu, pracującego nad likwidacją spiętrzenia streszczeń nowych 
petycji. 

Sekretariat poinformował posłów o szczegółach dodatkowego nawału pracy w 2013 r. 
oraz o skutkach zbyt długiego nieobsadzania wakujących stanowisk.

Posłów poinformowano także o wpływie organizowania licznych wizyt rozpoznawczych 
w 2013 r., o organizacji wyborów Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o innych 
czynnikach, które przyczyniły się do opóźnień w przygotowywaniu streszczeń. 

e. Tryb pilny

Koordynatorzy uzgodnili zastosowanie trybu pilnego do następujących petycji:

 petycja 0051/2013;
 petycje 1194-13 i 1574-13, a także inne ewentualne petycje dotyczące kwestii 

Malagrotty.

Koordynatorzy podjęli decyzję o niestosowaniu trybu pilnego do petycji 0570/2013, 
lecz o wystosowaniu do właściwych organów krajowych pisma z prośbą o dalsze 
informacje na ten temat.

f. Pytania ustne 

 Koordynatorzy potwierdzili złożenie na sesję plenarną pytań ustnych dotyczących 
petycji w sprawie dobrostanu zwierząt, petycji w sprawie bankowych procedur 
hipotecznych w Hiszpanii, petycji w sprawie oszukańczych praktyk i 
domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom kas 
oszczędnościowych w Hiszpanii, petycji w sprawie gospodarowania odpadami w 
Kampanii;

g. Sprawy różne

 Koordynatorzy podjęli decyzję o ponownym przedstawieniu Konferencji 
Przewodniczących Komisji wniosku o sporządzenie sprawozdania z własnej 
inicjatywy na temat inicjatywy obywatelskiej oraz na temat petycji będących w 
rozpatrywaniu przez Trybunał Sprawiedliwości.

 Koordynatorzy większością głosów podjęli decyzję o zamknięciu petycji 
1298/2012 (SD, ALDE, EFD +, PPE -; GUE 0).
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 Kalendarz posiedzeń komisji PETI na rok 2014 został zatwierdzony.
 Przyjęto do wiadomości projekt programu „Roboczego forum 2013 na temat 

stosowania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w UE”.
    Przewodnicząca wystąpiła o pomoc przy redagowaniu pisma do prezydencji Rady 

oraz do Komisji w sprawie pilnej ratyfikacji traktatu z Marakeszu o dostępie osób 
niewidomych do utworów drukowanych.

Głos zabrali: przewodnicząca, Zoltán Bagó, Edit Bauer oraz Alajos Mészáros. 

13. 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

Głos zabrali: przewodnicząca, Anna Spyra (składająca petycję), Isabel de la Mata (Komisja 
Europejska), Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru oraz Lena Kolarska-Bobińska.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Wniosek do Komisji Europejskiej o informacje na temat 
liczb dotyczących śmiertelności i niepełnosprawności niemowląt w UE oraz możliwości 
wykorzystania art. 168 ust. 5 i art. 6 TFUE. Stałe Przedstawicielstwo Polski oraz Komisja 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wystąpią o wydanie opinii.

14. Petycja 1454/2012, którą złożył William Sanders (Wielka Brytania), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji przy pobieraniu opłat od angielskich studentów w 
Szkocji

Głos zabrali: przewodnicząca, Antoniu Marc (Komisja Europejska), Peter Jahr oraz Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Wniosek do Komisji o dodatkowe informacje. 
Wystosowane zostanie pismo do szkockiej Komisji Petycji.

Od godziny 16.15 obradom przewodniczył Carlos José Iturgaiz Angulo (wiceprzewodniczący)

15. Petycja 1186/2007, którą złożył Michael Cain (Wielka Brytania), w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego obywateli Wielkiej Brytanii we Francji
oraz
petycja 1218/2007, którą złożył Peter Djordjevic (Wielka Brytania), w sprawie 
opieki medycznej dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających we Francji

Głos zabrali: przewodniczący, Els Vertongen (Komisja Europejska)

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Wniosek do Komisji o dodatkowe informacje. 
Komisja powinna bezzwłocznie kontynuować postępowanie w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego, gdyż petycje złożono w 2007 r.
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16. Petycja 0277/2010, którą złożył A.K. (Polska) w sprawie braku możliwości 
doręczania w Polsce dokumentów sądowych i pozasądowych drogą pocztową lub 
elektroniczną
oraz
petycja 1399/2010, którą złożyła Henryka Glenc (Polska), w sprawie ograniczeń na 
terenie Polski w doręczaniu dokumentów sądowych i pozasądowych

Głos zabrali: Patrizia de Luca (Komisja Europejska) oraz Peter Jahr. Rozdano dokument 
dostarczony przez A. K. (składającego petycję).

Decyzja: petycję należy zamknąć w oparciu o informacje dostarczone przez Komisję, z 
którą komisja PETI zgodziła się w szerokim zakresie. 

17.  Petycja 1691/2012, którą złożył Erwin Michaeler (Niemcy) w sprawie jego 
emerytury włoskiej i włoskiego zakładu ubezpieczeń emerytalnych INPS

Głos zabrali: przewodniczący, Els Vertongen (Komisja Europejska) oraz Peter Jahr. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Do INPS wystosowane zostanie pismo z prośbą o 
wyjaśnienia. 

18. Petycje sekcji B

Następujące petycje zostaną zamknięte: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 
1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 
1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 
0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 
1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 
1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 
1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 
1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 
1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Poniższa petycja zostanie przesunięta z części „B” i jej rozpatrywanie pozostanie otwarte: 
0840/2004, 0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 
1444/2012, 1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 
1571/2012,

19. Termin i miejsce następnego posiedzenia
  25 listopada 2013 r., w godz. 15.00–18.30
  26 listopada 2013 r., w godz. 9.00–12.30   

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.40.

Załączniki:

Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od czasu ostatniego posiedzenia w dniach 16-17 
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września 2013 r.
Wykaz petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
komunikatów przewodniczącej.
Wykaz wniosków budzących wątpliwości.

Oświadczenie posłanki Margaret Auken dotyczące wizyty rozpoznawczej w Danii.

Dodatkowy załącznik: 

Metody pracy – decyzje koordynatorów z października

Decyzje podjęte podczas posiedzenia koordynatorów w dniu 17 października 2013 r.

1. Terminy związane z rozpatrywaniem petycji, USTALONE na posiedzeniu w dniu 19 
czerwca 2013 r., muszą być przestrzegane bez zadnych wyjątków i opóźnień.

2. Posłowie PILNIE mają uwzględnić spiętrzenie petycji w 2013 r. Dzisiaj zarejestrowano 
1673 petycje; jedynie 50 z nich przekazano posłom do stwierdzenia dopuszczalności.  
Pilne środki do podjęcia to:

 brak zgody na nowe wnioski o sporządzenie sprawozdań, opinii czy o wizyty 
delegacji, dopóki nie zostanie rozpatrzona znaczna część petycji 
zarejestrowanych w 2013 r.;

 przekazywanie streszczeń i projektów zaleceń posłom natychmiast po 
przetłumaczeniu ich na angielski. Posłowie zawsze mogą wystąpić o zmianę 
podjętej decyzji;

 inne środki można podejmować na wniosek sekretariatu komisji PETI i 
administratorów grupy.

3. W dłuższym terminie, ale przed końcem obecnej kadencji, sekretarz generalny zostanie 
poproszony o przegląd trybu postępowania komisji PETI na podstawie art. 201, 202, 203 
i 203a.

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa filtry, o stosowaniu których zadecydowała 
komisja PETI: jeden na szczeblu DG ds. Urzędu Przewodniczącego do wniosków 
budzących wątpliwości, a drugi zainstalowany przez DG IPOL w sekretariacie komisji 
PETI służący dalszemu prawnemu badaniu dopuszczalności petycji.

5. Powyższe środki nie dotyczą kwestii rozpatrywanych w trybie pilnym.
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