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Komisja Petycji
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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 25 listopada 2013 r. w godz. 15.00–18.30

oraz 26 listopada 2013 r. w godz. 09.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 25 listopada 2013 r. 
o godz. 15.05.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ PE523.156v01-00

W sprawie pkt 16 projektu porządku obrad Tatjana Ždanoka i Angelika Werthmann 
powiedziały, że nie zgadzają się z brzmieniem dokumentu roboczego sporządzonego 
przez przewodniczącego w sprawie wizyty rozpoznawczej w Galicji oraz że pkt 16 
należy skreślić z porządku obrad. Postanowiono o przełożeniu punktu. Peter Jahr 
podkreślił, że grupa jest przeciwna odroczeniu punktu.

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia 17 października 2013 r.

Angelika Werthmann złożyła wniosek o skreślenie z protokołu oświadczenia Margrete 
Auken w sprawie wizyty rozpoznawczej w Danii, które załączono do protokołu.
Przewodniczący przyjął wniosek do wiadomości i postanowiono o skreśleniu z 
protokołu załącznika zawierającego przedmiotowe oświadczenie.

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodniczący ogłosił, że nowy europejski rzecznik praw obywatelskich Emily 
O'Reilly złoży w komisji po raz pierwszy wizytę we wtorek, żeby przedstawić 
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sprawozdanie specjalne. Także we wtorek na posiedzeniu będzie obecna delegacja 
posłów i pracowników komisji petycji parlamentu irlandzkiego, żeby zapoznać się z 
pracami Komisji Petycji.

Przewodnicząca ogłosiła, że składający petycje lub ich przedstawiciele będą obecni w 
sprawie następujących petycji. W poniedziałek 25 listopada:

- petycja 0689/1998 w sprawie sytuacji lektorów języków obcych we Włoszech: p. 
Petrie i p. Innes;

- petycja 1954/2012 w sprawie kwalifikacji zawodowych na Węgrzech: p. Bea Judit 
Bodrogi (przedstawiciel składającego petycję);

- petycja 1380/2011 w sprawie opinii Komisji w sprawie ochrony fauny i flory w 
ramach zmiany planu rozwoju miasta Györ na Węgrzech: p. Ferenc Tibor Zsák;

- petycja 1342/2011 w sprawie naruszania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz konwencji z Aarhus: p. Noelia Jurado 
Ortega (przedstawiciel składającego petycję);

- rozpatrzenie dokumentu roboczego w sprawie wizyty rozpoznawczej w Grecji: p. 
Gkikas i p. Papadopoulos;

- petycja 0847/2011 w sprawie redukcji etatów w europejskiej służbie cywilnej: p. 
Mohammad Reza Fardoom.

We wtorek, 26 listopada:

- - petycja 1441/2012 w sprawie składowiska odpadów w Bois du Roi (Francja): Jean-
Claude Bocquillon (przedstawiciel składającego petycję);

- - petycja 1194/2013 w sprawie wyznaczenia lokalizacji składowiska odpadów dla 
Rzymu (w miejscowości Falcognana), które zastąpi składowisko w Malagrotta: 
Andrea Panetto (przedstawiciel składającego petycję);

- petycja 1574/2013 w tej samej sprawie: Pasquale Calzetta;
- petycja 1713/2013 w tej samej sprawie: poseł do PE Alfredo Pallone;
- petycja 1856/2013 w tej samej sprawie: Laura Pasetti;
- petycja 0051/2013 w sprawie projektów gazowych w Huelva (Hiszpania): Pedro 

Jimenez San Jose i Francisco Velasco Heredero (w imieniu Gas Natural); 
- petycja 0085/2013 w sprawie wydobycia gazu bez licencji IPPC: David 

Hammerstein (przedstawiciel składającego petycję). 

Przewodnicząca powiadomiła posłów, że rozesłano załącznik do notatek dla 
przewodniczącego oraz wykaz wniosków budzących wątpliwości, że nie zgłoszono 
sprzeciwu oraz że dokumenty te zostaną załączone do protokołu posiedzenia.

Przewodnicząca powiadomiła także posłów, że sprawozdawca opinii komisji PETI w 
sprawie sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej 
Rolandas Paksas i mógł być obecny i że zostanie zastąpiony przez Juozasa Imbrasasa. 

4. Sprawy różne

Carlos José Iturgaiz Angulo (wiceprzewodniczący) zaproponował zająć się procedurą 
dotyczącą dokumentu roboczego w sprawie Galicji na popołudniowym posiedzeniu 
koordynatorów.
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*** Głosowanie ***

5. Opinia w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej

Poprawki przyjęte: 1, 2, 3, popr. ustna. (§ 1a (nowa)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, popr. 
kompr. 1, 17, 21, 26, 31, 32, popr. ustna (§9 b (nowa)), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43 i 44.
Poprawki odrzucone: 5, 9, 22 (część 1), 30, 40, 45 i 46.
Poprawki bezprzedmiotowe: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (część 2), 28 i 29
Poprawki wycofane: -
Głosowanie końcowe:14 głosów za, 1 głos przeciw, brak głosów wstrzymujących się

*** Koniec głosowania ***

W obecności Komisji Europejskiej

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

6. Petycja 0749/2012, którą złożył M. B. (Wielka Brytania) w sprawie przedłużenia 
prób stosowania urządzenia do prześwietlania osób w porcie lotniczym w 
Manchesterze
oraz 
Petycja 1636/2012, którą złożył M.B. (Zjednoczone Królestwo) w sprawie urządzeń 
do prześwietlania osób na brytyjskich lotniskach

Głos zabrali: przewodnicząca, Kai Tulllius (Komisja Europejska) i Victor Boştinaru 
Decyzja: zamknięcie petycji, według twierdzenia Komisji, że port lotniczy w 
Manchesterze niedawno wymienił stare urządzenia do prześwietlania na nowe skanery 
fal milimetrowych oraz że Zjednoczone Królestwo porzuciło niedawno swoją politykę 
„bez prześwietlenia nie lecisz”. Teraz każda osoba sprzeciwiająca się prześwietleniu 
skanerem w porcie lotniczym ma możliwość poddania się alternatywnym metodom 
wykrywania.

7. Petycja 0689/1998, którą złożył David Petrie (Wielka Brytania) w imieniu 
„Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, w sprawie sytuacji lektorów 
języków obcych we Włoszech
oraz
Petycje 0508 i 0509/2007, które złożyli Simon Lander i Cheryl Wolley (Wielka 
Brytania), w sprawie dyskryminowania obcojęzycznych asystentów na
Uniwersytecie w Cagliari i innych włoskich uczelniach wyższych

Głos zabrali: przewodnicząca, David Petrie (składający petycję), Francisco Perez Flores 
(Komisja Europejska), Margrete Auken, Victor Boştinaru i Jaroslav Paška
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej.
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8. Petycja 1954/2012, którą złożyła Fazakas Palma (Węgry) oraz dwie inne osoby, w 
imieniu Birth House Association, w sprawie rzekomego naruszenia przez Węgry 
dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych   

Głos zabrali: przewodnicząca, Bea Judit Bodrogi (przedstawiciel składającego petycję), 
Konstantionos Tomaras (Komisja Europejska), Kinga Göncz, Margrete Auken i Victor 
Boştinaru 
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej i od składającego petycję.

9. Petycja 1380/2011, którą złożył Ferenc Tibor Zsák (Węgry) w imieniu Society of 
Conservationists of Eastern Hungary, w sprawie opinii C (2011) 351 wydanej 
przez Komisję Europejską w sprawie ochrony fauny i flory w ramach zmiany 
planu rozwoju miasta Györ na Węgrzech

Głos zabrali: przewodnicząca, Ferenc Tibor Zsák (składający petycję), Przemysław 
Ogiński (Komisja Europejska), Margrete Auken i Jaroslav Paška
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej. Zostanie złożony wniosek do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

10. Petycja 1342/2011, którą złożyła Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Niemcy) 
w imieniu towarzystwa ornitologicznego „Czarny Bocian” (Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra), w sprawie naruszania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz konwencji z Aarhus w San 
Bernabé, Algeciras (Kadyks)

Głos zabrali: przewodnicząca, Noelia Jurado Ortega (przedstawiciel składającego 
petycję), José Maria Ramos Florido (Komisja Europejska), Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández i Victor Boştinaru
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej. Do Stałego Przedstawicielstwa Hiszpanii zostanie skierowane 
pismo.

Wiceprzewodniczący Carlos José Iturgaiz Angulo przejął prowadzenie posiedzenia o godz. 
16.53.

11. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej we Włoszech (17 – 20 października 2013 r.)

Głos zabrali: Carlos José Iturgaiz Angulo (przewodniczący delegacji), Marino Baldini, 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos 
(składający petycję) i Kyriakos Gkikas (składający petycję). Członkowie delegacji mają 
zebrać się w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących zaleceń i sfinalizować dokument.

12. Petycja 847/2011, którą złożył Mohammad Reza Fardoom (Wielka Brytania) 
w imieniu Solidarności, Niezależności i Demokracji (SID), w sprawie redukcji 
etatów w europejskiej służbie cywilnej

Głos zabrali: przewodniczący i Mohammad Reza Fardoom (składający petycję)
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Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Do Komisji Budżetowej zostanie 
złożony wniosek o wydanie opinii.

Przewodnicząca Erminia Mazzoni przejęła prowadzenie posiedzenia o godz. 17.58. O godz. 
18.04 zawieszono posiedzenie. 

13. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

* * * 

Wtorek, 26 listopada 2013 r., godz. 09.00

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie o godz. 09.10.

14. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Wdrożenie metod pracy komisji PETI

Koordynatorzy zapoznali się ze przygotowanym przez sekretariat sprawozdaniem 
tymczasowym w sprawie stosowania metod pracy zgodnie z decyzją koordynatorów z czerwca 
i października 2013 r., poczynionych postępów i zmniejszenia zaległości. Zgodnie stwierdzono, 
że okresowe kontrole były konieczne do sprawdzenia skuteczności metod. 

Prezentacja przyszłego portalu internetowego Petycje

Koordynatorzy zapoznali się z dokumentem podsumowującym w sprawie rozwoju nowego 
portalu internetowego dotyczącego petycji. Odnotowali i zatwierdzili przyjęte podejście i 
zrealizowane dotychczas prace. Zatwierdzili również projekt kwestionariusza i zgodnie 
stwierdzili, że potrzebna jest faza pilotażowa do końca stycznia 2014 r., która umożliwi posłom 
i ich pracownikom przetestowanie nowego portalu i zapoznanie się z nim, a także w razie 
potrzeby zaproponowanie ewentualnych usprawnień. Margrete Auken podkreśliła, że przy 
tworzeniu portalu należy przestrzegać Regulaminu, m.in. możliwość dodania swojego podpisu 
popierającego petycję przez osoby inne niż składający petycję, zgodnie z art. 202 Regulaminu.

Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi na 
Frontex 

Koordynatorzy zgodzili się na złożenie wniosku o zezwolenie na sporządzenie przez komisję 
projektu sprawozdania w sprawie specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 205 ust. 2 
Regulaminu. Grupa S&D jest pierwsza w kolejności do mianowania sprawozdawcy w tej 
sprawie. Harmonogram sprawozdania przewiduje jego przyjęcie w komisji w marcu i 
przedstawienie na posiedzeniu plenarnym i głosowanie w kwietniu.

Decyzje w sprawie procedur pilnych

Koordynatorzy przedstawili swoje stanowisko w oddzielnych głosowaniach w sprawie wniosku 
dotyczącego procedur pilnych w następujący sposób:

- Petycje 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 i 
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2091/2013 w sprawie imigracji w basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza w sprawie ostatnich 
wydarzeń na Lampeduzie: zatwierdzono jednogłośnie.

- petycja 2259/2013 z ponad 55 000 podpisów w sprawie retroaktywnego stosowania włoskiej 
ustawy 190/2012 w sprawie niewybieralności i zakazu kandydowania w wyborach w związku 
ze skazaniem przez sąd: odrzucono, w oczekiwaniu na tłumaczenie, które umożliwi 
gruntowniejsze i pełniejsze zrozumienie sprawy;

- petycja 1753/2013 w sprawie trwającego problemu kontroli na granicy Hiszpanii i Gibraltaru: 
odrzucono z uwagi na brak przesłanek dla pilnego charakteru procedury;

- petycja 1845/2013, w której zaproponowano ogólnoeuropejskie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności za reaktory jądrowe (z 14658 podpisami): odrzucono z uwagi na brak 
przesłanek dla pilnego charakteru procedury;

- petycja 1784/2013 w sprawie ekstradycji p. Gilbertiego: zatwierdzono większością głosów.

Projekty porządków dziennych

Koordynatorzy zatwierdzili już pisemnie projekty porządków obrad na posiedzenie w dniu 5 
grudnia. Powiadomiono ich, że rozesłany zostanie projekt porządku obrad na posiedzenie 
16 grudnia oraz że posłowie będą mogli zaproponować zmiany. 

Wnioski o zmianę zaleceń

Koordynatorzy zatwierdzili wszystkie wnioski dotyczące zmiany zaleceń z wyjątkiem 
zalecenia w sprawie petycji 0324/2013, które na wniosek Victora Boştinaru pozostaje 
niezmienione, co oznacza, że petycja jest niedopuszczalna, zgodnie z zaleceniem sekretariatu.

Sprawy tytułem informacji

Koordynatorzy zapoznali się z następującymi dokumentami:

- projekt pisma, które ma być skierowane do Stałego Przedstawicielstwa Litwy w odniesieniu 
do petycji 0358/2011;

- pismo skierowane do Konferencji Przewodniczących Komisji w dniu 24 października 
2013 r., w którym ponownie zgłoszono wnioski w sprawie dwóch sprawozdań INI w 
sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz dotyczących spraw przed ETS, na 
podstawie decyzji koordynatorów z 17 października 2013 r.;

- projekt pisma, które ma zostać skierowane do prezydencji Rady i Komisji w sprawie pilnej 
ratyfikacji traktatu z Marrakeszu o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych, 
na podstawie decyzji koordynatorów z 17 października 2013 r..

Koordynatorzy zapoznali się z następującymi harmonogramami:

Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa europejskiego za 2013 r. (w oparciu o 
COM(2013)0269 final)

Sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Przedstawienie projektu sprawozdania w języku angielskim: Wtorek 26 listopada 
Termin składania poprawek: 16 grudnia
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Przedstawienie poprawek: 20-21 stycznia
Spotkanie z kontrsprawozdawcą: koniec stycznia
Głosowanie w PETI: 10–11 lutego 2014 r.
Przewidywana sesja plenarna: Luty II 

Roczne sprawozdanie PETI za rok 2013
Sprawozdawczyni: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

Pierwsza wymiana poglądów w oparciu o dokument roboczy:  czwartek, 5 grudnia
Przedstawienie projektu sprawozdania  20–21 stycznia 2014 r.
Termin składania poprawek: 24 stycznia 2014 r.
Przedstawienie poprawek i głosowanie w PETI: 10–11 lutego 2014 r.
Przewidywana sesja plenarna: 27 lutego 2014 r.

Peter Jahr powiadomił koordynatorów, że Lena Kolarska-Bobińska, którą mianowano 
sprawozdawczynią PPE odpowiedzialną za sprawozdanie roczne PETI, zrezygnowała z 
mandatu w Parlamencie, by objąć w Polsce tekę ministra właściwego ds. edukacji i szkolnictwa 
wyższego. Sprawozdanie roczne przejmie Jarosław Leszek Wałęsa.  

Koordynatorzy zapoznali się także z następującymi dokumentami: 

- notatka z informacjami zwrotnymi w sprawie „Roboczego forum 2013 na temat stosowania 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w UE”;

- pismo skierowane przez Europejskie Forum Niepełnosprawności wraz z wnioskiem 
dotyczącym powołania grupy zadaniowej pod przewodnictwem Komisji Petycji i pismo 
skierowane przez K.-H. Lehnego do wszystkich przewodniczących komisji, w którym 
wezwał do zgłaszania zainteresowania sprawą, na które przewodnicząca ma zamiar 
odpowiedzieć. 

Sprawy różne

Koordynatorzy odnotowali odroczenie rozpatrzenia dokumentu roboczego w sprawie wizyty 
rozpoznawczej w Galicji, o którym postanowiła większość w komisji. Postanowiono, że 
dokument zostanie rozpatrzony na posiedzeniu koordynowanym przez Prezydium, tak by 
spróbować znaleźć porozumienie między członkami delegacji w sprawie części opisowej. 
Koordynatorzy potwierdzili harmonogram i terminy składania poprawek oraz zatwierdzenie 
dokumentu roboczego.

Termin składania poprawek: 27 listopada 2013 r.
Rozpatrzenie poprawek: 5 grudnia 2013 r. (tłumaczenia jeszcze niedostępne)  
Głosowanie: 16 grudnia 2013 r.

15. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa i przyszłość obywateli 
Unii – COM(2013)0269 final

Głos zabrali: przewodnicząca, Nikolaos Salavrakos (sprawozdawca), Tatjana Ždanoka, 
Heinz K. Becker, Nikolaos Chountis i Victor Boştinaru

Termin składania poprawek: 16 grudnia 2013 r.
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Rozpatrzenie poprawek: 20–21 stycznia 2014 r.
Data przyjęcia przez komisję: 10–11 lutego 2014 r.

16. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Galicji, Hiszpania

Punkt ten został przesunięty na późniejszy termin.

17. Petycja 1441/2012, którą złożył Didier Malé (Francja), w sprawie składowiska 
odpadów w Bois du Roi (Francja)

Głos zabrali: przewodnicząca, Jean-Claude Bocquillon (przedstawiciel składającego 
petycję), Bartosz Zambrycki (Komisja Europejska), Carlos José Iturgaiz Angulo (w 
imieniu Phillippe'a Boullanda) i Peter Jahr
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej.

18. Petycja 1194/2013, którą złożyła Lidia Panetto (Włochy) w sprawie wyznaczenia 
lokalizacji składowiska odpadów dla Rzymu (w miejscowości Falcognana), które 
zastąpi składowisko w Malagrotta
oraz
Petycja 1574/2013, którą złożył Pasquale Calzetta (Włochy) w sprawie 
składowania odpadów w miejscowości Falcognana
oraz
Petycja 1713/2013, którą złożył Alfredo Pallone, poseł do Parlamentu 
Europejskiego, (Włochy) oraz 4 innych posłów w tej samej sprawie
oraz
Petycja 1856/2013, którą złożyła Laura Pasetti (Włochy) w tej samej sprawie
oraz
Petycja 1968/2013, którą złożył Luigino Bucchi (Włochy) w tej samej sprawie
oraz
Petycja 2330/2013, którą złożyła Roberta Angelilli posłanka do Parlamentu 
Europejskiego (Włochy) w tej samej sprawie  

Głos zabrali: przewodnicząca i Andrea Baffoni (przedstawiciel składającego petycję), 
przewodnicząca – powitała delegację Komisji ds. Dochodzeń, Nadzoru i Petycji 
parlamentu irlandzkiego – Pasquale Calzetta (składający petycję), Laura Pasetti 
(składająca petycję), Luigino Bucchi (składający petycję), Ion Codescu (Komisja 
Europejska), Margrete Auken, Judith A. Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo 
Antoniozzi, przewodnicząca i Roberta Angelilli.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej. Do komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika zostanie 
skierowane pismo z zaproszeniem na posiedzenie komisji w celu przedyskutowania 
sprawy odpadów w Lacjum i z propozycją złożenia wizyty w przedmiotowych 
miejscowościach w regionie Lacjum.

19. Petycja 0051/2013, którą złożył Pedro Jimenez San José (Hiszpania) w imieniu 
Izquerda Unida w sprawie zatwierdzenia projektów obejmujących wydobycie, 
magazynowanie i transport gazu ziemnego w Doñana (Huelva), obszaru w ramach 
sieci obszarów Natura 2000
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oraz
petycja 0085/2013, którą złożył Aurelio González Peris (Hiszpania) w imieniu 
Asocación Mesa de la Ría de Huelva w sprawie wydobycia gazu, podziemnego 
magzynowania i zarządzania odpadami w Doñana (Huelva) bez uzyskania licencji 
IPPC od 2008 r.

Głos zabrali: przewodnicząca, Pedro Jimenez San José (składający petycję), David 
Hammerstein (przedstawiciel drugiego składającego petycję), Ion Codescu (Komisja 
Europejska), Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero 
(przedstawiciel Gas Natural, operator projektu wydobycia gazu ziemnego w Doñanie 
(0051/13)), Luis Yáñez-Barnuevo García i Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej.

20. Oświadczenie przewodniczącego Komisji ds. Dochodzeń, Nadzoru i Petycji 
parlamentu irlandzkiego 

Głos zabrali: przewodnicząca i Pádraig Mac Lochlainn (przewodniczący KDNP), który 
podziękował za zaproszenie Komisji Petycji i za życzliwe przyjęcie; podkreślił, że 
Komisja Petycji PE stanowi wzór dla prac komisji petycji oraz że głównym celem 
wizyty było zapoznanie się z procedurami PETI i wyciągniecie z nich wniosków; 
Pádraig Mac Lochlainn podziękował w szczególności Davidowi Lowe (szefowi 
sekretariatu PETI), który na początku wizyty służył KDNP użyteczną i cenną radą; 
przedstawił pokrótce kompetencje i procedury KDNP oraz podkreślił, że dużym 
wsparciem w powołaniu komisji służyła obecna europejska rzecznik praw 
obywatelskich Emily O'Reilly.

21. Przedstawienie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Emily 
O’Reilly jej specjalnego sprawozdania dotyczącego skargi związanej z agencją 
Frontex

Głos zabrali: przewodnicząca, która przedstawiła i powitała nową rzecznik, Emily 
O'Reilly (Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich), która przedstawiła komisji swoje 
pierwsze sprawozdanie, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana 
Ždanoka, Emily O'Reilly (rzecznik), która odpowiedziała na pytania przedmówców, 
oraz przewodnicząca, która powiadomiła rzecznik, że Komisja Petycji postanowiła w 
trybie pilnym rozpatrzyć petycje w sprawie imigracji na Morzu Śródziemnym.

 * * * 

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.36.

* * *

B.  Petycje, które mają zostać zamknięte na podstawie pisemnej odpowiedzi 
Komisji lub innych otrzymanych dokumentów

Następujące petycje zostały zamknięte. 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 
1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 
1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 
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1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 
1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 i 1738/2012.

Petycje 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 i 1514/2012 zostaną skreślone z sekcji B 
porządku obrad, tak by przedyskutować je w sekcji A na kolejnym posiedzeniu.

22. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Czwartek 5 grudnia 2013 r. w godz. 9.00–12.30  

Załączniki: 

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniu 17 października 
2013 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącej.
Lista wniosków budzących wątpliwości.
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