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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

PETI_PV1017-01

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 17. októbra od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala vo štvrtok 17. októbra 2013 o 09.10 h. Predsedala jej predsedníčka Erminia 
Mazzoni.

1. Prijatie programu schôdze PETI_OJ (2013)226_1

Program schôdze bol prijatý.

Rečníci: predsedajúca, Nikolaos Salavrakos a Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Program schôdze bol prijatý v poradí uvedenom v tejto zápisnici.

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:

16. – 17. septembra 2013

Zápisnica bola schválená.

3. Rôzne otázky

Rečníci: predsedajúca, Philippe Boulland a Kinga Göncz

Vystúpenia sa týkali petícií 0979/2012, 1298/2012 a 1571/2012 a bolo požiadané, aby zostali 
otvorené; bolo to zaznamenané.
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4. Stanovisko k 29. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ (2011)
pre výbor JURI (2013/2119(INI))
Spravodajca: PAKSAS (EFD)
– preskúmanie návrhu stanoviska

Rečník: Mara Bizzotto v mene spravodajcu, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Tamas 
Barsi (Komisia).

Rozhodnutie: lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. október 2013, 
17.00 h;preskúmanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie: 25. november 2013

5. Petícia 1633/2012, ktorú predkladajú Mara Bizzotto, Gino Agerde a Rosario 
Boschieri (talianski štátni občania), v mene Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva, spolu s 11 432 podpismi o rozpore licenčného poplatku RAI TV 
(Taliansko) s právnymi predpismi EÚ

Rečníci: predsedajúca, Rosario Boschieri (predkladateľ petície), Avv. Rigo ((predkladateľ 
petície), Simona Martorelli (zástupkyňa RAI), Wouter Pieke (Komisia), Mara Bizzotto 
(predkladateľ petície, poslanec EP), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario 
Borghezio a Matteo Salvini.

Rozhodnutie: petícia by mala zostať otvorená a malo by sa o nej znova diskutovať na 
schôdzi v marci 2014. Na schôdzu by mal byť pozvaný zástupca výboru, ktorý dohliada na 
RAI v talianskom parlamente, ako aj zástupca médií z Komisie. Komisii bude zaslaná žiadosť 
o ďalšie informácie.

6. Petícia 1022/2012, ktorú predkladá Sean Lawless (írsky štátny občan), 
o nesprávnom uplatňovaní podmienok jednotnej platby pre poľnohospodárske 
subjekty a programov pre znevýhodnené oblasti zo strany orgánov v Galway 
(Írsko)

Rečníci: predsedajúca, Teresa Murphy (predkladateľka petície), Valerie Adam (Komisia), Jim 
Higgins, Pat the Cope Gallagher a Mairead McGuinness.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. Komisii bude zaslaná žiadosť o ďalšie informácie s 
revíziou podrobností tohto prípadu. Írskemu ministerstvu poľnohospodárstva bude zaslaný list 
so žiadosťou o vysvetlenie použitých metód a dôvodov, prečo vznikajú takéto zjavné 
nezrovnalosti. Prípad bude postúpený komisii pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

7. Petícia 760/2007, ktorú predkladá Cosimo Fracasso (taliansky štátny občan), 
o znepokojeniach vyvolaných dioxínom v Tarante

Rečníci: predsedajúca,, Antonia Battaglia (v mene predkladateľky petície), Ion Codescu 
(Komisia), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Ivo Vajgl. 
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Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. Komisia má poskytnúť ďalšie informácie a je 
požiadaná, aby urýchlila konanie o porušení právnych predpisov proti Taliansku, keďže táto 
petícia bola predložená pred šiestimi rokmi.

*** Hlasovanie ***

8. Správa o vyšetrovacej návšteve v Poľsku (29. – 31. mája 2013)
– preskúmanie pozmeňujúcich návrhov (lehota na predkladanie pozmeňujúcich 
návrhov: 25. september 2013)
– schválenie správy o vyšetrovacej návšteve

Rozhodnutie: Správa bola prijatá 19 hlasmi za, pričom 2 poslanci hlasovali proti a nikto sa 
nezdržal hlasovania.
Prijaté pozmeňujúce návrhy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 a 21.
Pozmeňujúce návrhy 7 a 19 prepadli a pozmeňujúce návrhy 16 a 22 boli stiahnuté.

9. Správa o vyšetrovacej návšteve v Dánsku (20. – 21. júna 2013)
– preskúmanie pozmeňujúcich návrhov (lehota na predkladanie pozmeňujúcich 
návrhov: 3. október 2013, 12.00 h);
– schválenie správy o vyšetrovacej návšteve

Rečníčka: Angelika Werthmann.

Rozhodnutie: Správa bola prijatá 20 hlasmi za, pričom 1 poslanec hlasoval proti a nikto sa 
nezdržal hlasovania.
Prijaté pozmeňujúce návrhy: 2, 3, 6, 9, 11, 14 a 17, ústny pozmeňujúci návrh o odporúčaní č. 
6 a kompromisný pozmeňujúci návrh o odporúčaní č. 11a (nový).
Zamietnuté pozmeňujúce návrhy: 1, 5, 7 a 18.

Pozmeňujúce návrhy 4, 8, 10, 12, 15 a 16 prepadli a pozmeňujúci návrh 13 bol stiahnutý.

10. Správa o vyšetrovacej návšteve v Grécku (17. – 20. septembra 2013)
– predbežná ústna správa
   

Rečníci: Carlos José Iturgaiz Angulo a Marino Baldini.

Poslanci vyjadrili uspokojenie s výsledkami a organizáciou návštevy. Na jednej z 
nasledujúcich schôdzí bude predložená rozsiahla písomná správa.

Od 12.30 h do 12.30 h – schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

Schôdza bola prerušená o 12.45 h.
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Schôdza sa znovu začala o 15.00 h a predsedala jej predsedníčka Erminia Mazzoni.

11. Oznámenie predsedajúcej o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 16. septembra 
2013

a. Informácie o vyšetrovacích návštevách

 Notre Dame des Landes (Francúzsko): konferencia predsedov zamietla povolenie na 
služobnú cestu.

 Ebro River (Španielsko) – rozhodnutie o možnej vyšetrovacej návšteve sa odkladá do 
budúceho volebného obdobia.

 Petícia o údajnom nesprávnom vykonávaní smernice EÚ o skládkach odpadov v 
Houghton-le-Spring Spojeným kráľovstvom; táto vec sa tiež odkladá do budúceho 
volebného obdobia. 

b. Prehľad aktuálnych správ a stanovísk:

Koordinátori sa rozhodli nepredložiť uznesenie o bezpečnosti včiel a udržateľnosti 
výroby medu v súvislosti s petíciou 0812/2011.

c. Posúdenie úpravy prílohy VII k rokovaciemu poriadku

Úpravy navrhnuté sekretariátom boli takéto:

„Výbor s pôsobnosťou pre:
1. prijatie, hodnotenie a následnú činnosť súvisiacu s postupom predkladania petícií;
2. vzťahy s Európskym ombudsmanom;
3. organizáciu verejných vypočutí týkajúcich sa úspešných iniciatív európskych 
občanov v spojení s hlavným výborom;
4. ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s dohovormi OSN o 

ochrane osôb so zdravotným postihnutím.“

Všetky petície boli uznané ako prípustné okrem poslednej, s ktorou nesúhlasili SD a 
PPE.

 Výbor PETI však bude pokračovať v činnostiach v oblasti osôb so zdravotným 
postihnutím.

d. Otázky na ústne zodpovedanie 

Koordinátori sa rozhodli predložiť na plenárnej schôdzi otázky na ústne zodpovedanie, 
ktoré sa týkajú:
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 petícií o hypotekárnych bankových postupoch v Španielsku; 
 petícií o podvodných postupoch a údajnom zneužívaní predaja finančných 

nástrojov klientom sporiteľní v Španielsku; 
 petícií o nakladaní s odpadmi v Kampánii;
 petícií o dobrých životných podmienkach zvierat.

Návrh otázok na ústne zodpovedanie sa rozpošle na schválenie.

e. Stanovisko právneho servisu k správam z vyšetrovacích návštev

 Koordinátorom bolo oznámené stanovisko právneho servisu k správam z vyšetrovacích 
návštev. „Výklad článku 202 ods. 5 rokovacieho poriadku – postup, ktorý sa má dodržať v 
súvislosti s prijatím správy v prípade rozporu medzi členmi vyšetrovacej návštevy.“ 
Právny servis schválil ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že obsah správy zo služobnej cesty 
odsúhlasia členovia delegácie – v prípade nesúhlasu sa zohľadnia všetky názory; a že 
politický obsah odporúčaní podlieha zmenám a že o ňom hlasuje celý výbor. 

12. Oznámenie predsedajúcej o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 17. októbra 
2013

a. Informácie o vyšetrovacích návštevách

 Írsko: služobná cesta je zrušená pre neochotu členov zúčastniť sa a pre niektoré 
organizačné dôvody súvisiace s írskym parlamentom.

b. Prehľad aktuálnych správ a stanovísk:

v súlade s d'Hondtovym systémom boli správy zaradené do týchto skupín:

 správa o európskom občianstve pre EFD
 výročná správa výboru za rok 2013 pre PPE.

Skupiny sú vyzvané, aby vymenovali spravodajcov do 21. októbra 2013.

Koordinátori sa dohodli na návrhu listu, ktorý sa má zaslať výboru LIBE, v súvislosti so 
správou o situácii základných práv v rámci Európskej únie.

So zreteľom na navrhovanú správu výboru ECON o vplyve krízy, na ktorej schválenie sa 
v súčasnosti čaká, sa koordinátori dohodli, že výbor PETI môže poskytnúť stanovisko vo 
forme podrobného listu s uvedením hlavných zistení výboru vyplývajúcich z vypočutia, 
ktoré organizoval výbor PETI 24. septembra: „Vplyv krízy na európskych občanov a 
posilnenie demokratickej účasti na správe vecí verejných Únie“, ako aj na preskúmanie 
doručených petícií.

c. Návrh programu novembrovej schôdze výboru

Program schôdze bol prijatý s doplnením petície 0847/2011. 
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d. Procedurálne otázky

Koordinátori schválili väčšinou hlasov súbor opatrení, z ktorých predložili štyri, ktoré sa 
týkajú vybavovania petícií (pozri osobitnú prílohu), a vyjadrili svoju plnú podporu 
sekretariátu, ktorý sa snaží postupne spracovať nevybavené zhrnutia nových petícií. 

Sekretariát poskytol poslancom podrobné informácie o ďalšom pracovnom zaťažení v 
roku 2013 a o vplyve pracovných miest, ktoré zostávajú príliš dlho voľné.

Poslanci boli informovaní aj o vplyve organizovania viacerých vyšetrovacích návštev v 
roku 2013, organizácii volieb ombudsmana a iných faktoroch, ktoré prispeli k odkladu pri 
príprave súhrnov. 

e. Postup pre naliehavé prípady

Koordinátori súhlasili s uplatňovaním postupov pre naliehavé prípady na tieto petície:

 petícia 0051/2013;
 petície 1194/2013 a 1574/2013 a ďalšie prípadné petície o otázke týkajúcej sa 

skládky v Malagrotte (po začatí konania).

Koordinátori sa rozhodli neuplatniť postup pre naliehavé prípady na petíciu 0570/2013, 
ale poslať list príslušným vnútroštátnym orgánom so žiadosťou o ďalšie informácie k 
tejto téme.

f. Otázky na ústne zodpovedanie 

 Koordinátori potvrdili, že na plenárnej schôdzi predložia otázky na ústne 
zodpovedanie týkajúce sa petícií o dobrých životných podmienkach zvierat; petícií 
o hypotekárnych bankových postupoch v Španielsku; petícií o podvodných 
postupoch a údajnom zneužívaní predaja finančných nástrojov klientom sporiteľní 
v Španielsku; petícií o nakladaní s odpadmi v Kampánii.

g. AOB

 Koordinátori sa rozhodli znovu predložiť Konferencii predsedov výborov žiadosť 
o iniciatívne správy týkajúce sa iniciatívy občanov a nevyriešených petícií na 
Súdnom dvore;

 koordinátori odsúhlasili väčšinou hlasov uzavretie petície 1298/2012 (pričom SD, 
ALDE, EFD hlasovali za, PPE hlasovala proti; GUE sa zdržala hlasovania);

 bol schválený harmonogram schôdzí výboru PETI na rok 2014;
 bol zaznamenaný návrh programu „Pracovného fóra v roku 2013 o vykonávaní 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v EÚ“;
    predsedajúca požiadala o podporu pre napísanie listu predsedníctvu Rady a 

Komisii o naliehavej ratifikácii zmluvy z Marrákešu týkajúcej sa materiálov na 
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čítanie pre nevidiacich.

Rečníci: predsedajúca, Zoltán Bagó, Edit Bauer a Alajos Mészáros. 

13. Petícia 660/2011, ktorú predkladá Anna Spyra (poľská štátna občianka), 
o spoločných európskych normách pre preventívne a liečebné iniciatívy týkajúce sa 
tehotenstva a pôrodu

Rečníci: predsedajúca, Anna Spyra (predkladateľka petície), Isabel de la Mata (Komisia), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru a Lena Kolarska-Bobińska.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. Zaslanie žiadosti Európskej komisii o poskytnutie 
informácií týkajúcich sa údajov o úmrtnosti a zdravotných postihnutiach novorodencov v EÚ 
a možnosti použitia článku 168.5 a 6 ZFEÚ. Stále zastúpenie Poľska a Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín budú požiadaní o stanovisko.

14. Petícia 1454/2012, ktorú predkladá William Sanders (štátny občan Spojeného 
kráľovstva), o údajnej diskriminácii pri poplatkoch za školné, ktoré platia anglickí 
študenti v Škótsku

Rečníci: predsedajúca, Antoniu Marc (Komisia), Peter Jahr a Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. Komisii bude zaslaná žiadosť o ďalšie informácie. 
Škótskemu výboru pre petície bude zaslaný list.

O 16.15 h predsedal podpredseda Carlos José Iturgaiz Angulo.

15. Petícia 1186/2007, ktorú predkladá Michael Cain (štátny občan Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska), o zdravotnom poistení štátnych 
občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vo Francúzsku
a
Petícia 1218/2007, ktorú predkladá Peter Djordjevic (štátny občan Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska), o zdravotnom poistení štátnych 
občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s pobytom 
vo Francúzsku

Rečníci: predsedajúci, Els Vertongen (Komisia)

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. Komisii bude zaslaná žiadosť o ďalšie 
informácie. Komisia by mala bezodkladne pokračovať v konaní o porušení právnych 
predpisov, keďže petície sú z roku 2007.

16. Petícia 0277/2010, ktorú predložil A. K. (poľský štátny občan), o chýbajúcich 
možnostiach zasielania súdnych a mimosúdnych písomností v Poľsku poštou alebo 
elektronickými prostriedkami
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a
Petícia 1399/2010, ktorú predkladá Henryka Glenc (poľská štátna občianka), 
o obmedzení práva doručovať súdne a mimosúdne písomnosti v Poľsku

Rečníci: Patrizia de Luca (Komisia) a Peter Jahr. Doklad, ktorý poskytol A. K. 
(predkladateľ petície), bol rozdaný v miestnosti.

Rozhodnutie: petícia sa uzavrie na základe informácií od Komisie, s ktorými výbor do 
veľkej miery súhlasil. 

17.  Petícia 1691/2012, ktorú predkladá Erwin Michaeler (nemecký štátny občan), o 
svojom talianskom dôchodku a talianskej dôchodkovej agentúre INPS

Rečníci: predsedajúci, Els Vertongen (Komisia) a Peter Jahr. 

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. Národnému úradu sociálneho zabezpečenia bude 
zaslaný list so žiadosťou o vysvetlenie. 

18. Petície sekcie B

Uzavrú sa tieto petície: 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.

Nasledujúca petícia sa presunie zo sekcie B a zostane otvorená: 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. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
  25.11.2013, 15.00 – 18.30
  26.11.2013,  9.00 – 12.30   

Schôdza sa skončila o 17.40 h.

Prílohy:

Zoznam petícií, ktoré boli uznané ako prípustné od predchádzajúcej schôdze, ktorá sa 
uskutočnila 16. – 17. septembra 2013.
Zoznam petícií, ktoré sa majú stiahnuť, uzavrieť alebo znovu otvoriť na základe prílohy 
k poznámkam predsedajúcej.
Zoznam predložených petícií, ktoré sú sporné.
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Vyhlásenie poslankyne EP Margaret Aukenovej o vyšetrovacej návšteve v Dánsku.

Osobitná príloha: 

Pracovné metódy – rozhodnutia koordinátorov prijaté v októbri

Rozhodnutia prijaté na schôdzi koordinátorov 17. októbra 2013.

1. Lehoty týkajúce sa vybavovania petícií, o ktorých sa ROZHODLO na schôdzi 19. júna 
2013, sa musia bez akejkoľvek výnimky a odkladu dodržať.

2. Poslanci musia NALIEHAVO vziať do úvahy nevybavené petície zapísané v roku 2013. 
Dnes bolo zapísaných 1 673 petícií; len 50 z nich bolo postúpených poslancom na 
posúdenie prípustnosti. Naliehavé opatrenia, ktoré budú prijaté, sú:

 ďalšie nové žiadosti o správy, stanoviská, uznesenia a návštevy delegácií 
nebudú prijaté až do vybavenia podstatnej časti petícií zapísaných v roku 2013;

 súhrny a návrhy odporúčaní musia byť po preklade do angličtiny okamžite 
postúpené poslancom. Poslanci môžu vždy požiadať o preskúmanie prijatého 
rozhodnutia;

 ostatné opatrenia sa môžu prijať na základe návrhov sekretariátu výboru PETI 
a správcov skupiny. 

3. V dlhšom časovom horizonte, avšak do konca tohto volebného obdobia, bude generálny 
tajomník vyzvaný na preskúmanie konaní výboru PETI v súlade s článkami 201, 202, 203 
a 203a.

4. Osobitnú pozornosť treba venovať dvom filtrom, ktoré sa výbor PETI rozhodol 
nainštalovať: jeden na GR pre predsedníctvo, ktorý bude inštalovaný na účely správnych 
konaní o sporných predložených petíciách, a druhý nainštaluje GR IPOL na sekretariáte 
výboru PETI na ďalšie právne preskúmanie prípustnosti petícií.

5. Tieto opatrenia nemajú vplyv na žiadne položky v rámci postupu pre naliehavé prípady.
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