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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2013 r. w godz. 09.00–12.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek 5 grudnia 2013 r., 
o godz. 09.40.

1. Komunikaty przewodniczącej dotyczące posiedzenia koordynatorów

W związku z posiedzeniem koordynatorów, które odbyło się bezpośrednio przed 
posiedzeniem komisji w godz. 9.05–9.35 tego samego dnia, przewodnicząca ogłosiła, 
co następuje:

Koordynatorzy zatwierdzili jednogłośnie wnioski w sprawie rozpatrzenia petycji 
1375/2013 i 1666/2013 w trybie pilnym.

Na wniosek Petera Jahra koordynatorzy uzgodnili, że wnioski o rozpatrzenie w trybie 
pilnym można składać do styczniowego posiedzenia koordynatorów i w tym terminie 
zostaną też podjęte decyzje w ich sprawie, odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem 
okresu przedwyborczego.
Projekt porządku obrad posiedzenia w dniu 16 grudnia przekazano do zatwierdzenia w 
drodze procedury pisemnej i projekt ten został zatwierdzony, natomiast projekt 
porządku obrad posiedzenia styczniowego (w dniach 20–21 stycznia 2014 r.) zostanie 
przekazany do zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej w przeciągu następnych 
kilku dni.

Jeżeli chodzi o analizę zamówioną przez Departament Tematyczny dotyczącą 
biuletynu informacyjnego „Europejska inicjatywa obywatelska – pierwsze 
doświadczenia” sugeruje się, by przedstawić jej wyniki podczas lutowego posiedzenia 
komisji (w dniach 10–11 lutego 2014 r.). Podczas posiedzenia w tym samym miesiącu 
koordynatorzy będą mieli możliwość omówienia szczegółów procedury wysłuchań 
organizowanych w związku z tą inicjatywą.
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Członkowie komisji przyjęli do wiadomości i zatwierdzili propozycje 
przewodniczącej dotyczące odpowiedzi na pismo przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji Klausa-Heinera Lehnego w sprawie ram unijnych 
stworzonych w związku z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
utworzenia międzykomisyjnej grupy zadaniowej w dziedzinie niepełnosprawności 
oraz projektu programu na kolejne posiedzenie struktury związanej z Konwencją ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych (które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r.) 
oraz dokumentów źródłowych.

Jeżeli chodzi o sprawozdanie w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego Frontexu, Komisja Petycji wysłała już 
wniosek o wydanie zgody na sporządzenie przez nią sprawozdania z inicjatywy 
własnej. Po wydaniu zgody uzgodniony zostanie wstępny harmonogram sporządzenia 
tego sprawozdania i przyjęcia go do kwietnia 2014 r.

Koordynatorzy przyjęli również do wiadomości opinię AFCO w sprawie interpretacji 
art. 202 ust. 5 Regulaminu dotyczącego sporządzania sprawozdań z misji 
informacyjnych.

Wreszcie w kwestii nowego portalu internetowego PETI uzgodniono, że pod koniec 
stycznia 2014 r. rozpocznie się faza pilotażowa, podczas której posłowie będą mogli 
zapoznać się z portalem oraz przetestować jego funkcje, zanim portal zostanie 
udostępniony publicznie.

2. Przyjęcie porządku obrad PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Jeżeli chodzi o punkt 6 projektu porządku obrad (omówienie sprawozdania z misji 
informacyjnej do Galicji) Tatjana Ždanoka zaproponowała, by odłożyć dyskusję nad 
tą konkretną kwestią z uwagi na brak tłumaczenia złożonych poprawek, a także w 
związku z tym, że nie dopełniono procedury zaproponowanej przez AFCO dotyczącej 
sporządzania sprawozdań z misji informacyjnych. Przewodnicząca przypomniała 
posłance Ždanoce o decyzji koordynatorów co do harmonogramu przyjęcia, a także o 
licznych dyskusjach i głosowaniach na ten temat. Wniosek w sprawie odłożenia 
dyskusji na temat sprawozdania dotyczącego Galicji odrzucono w wyniku głosowania 
wśród członków komisji (4 głosy za, 10 głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących 
się). Tatjana Ždanoka oraz Angelika Werthmann ogłosiły, że złożą odrębną opinię w 
sprawie sprawozdania.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca powiadomiła posłów, że rozesłano załącznik do komunikatów 
przewodniczącej, a także wykaz wniosków budzących wątpliwości i że nie zgłoszono 
sprzeciwu, jak również że dokumenty te zostaną załączone do protokołu posiedzenia.

4. Sprawy różne

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

1. Petycja 0338/2012, którą złożył Georgios Floras (Grecja), w sprawie domniemanego 
naruszenia ustawodawstwa UE z dziedziny konkurencji przez grecką komisję ds. 
konkurencji

Głos zabrali: Georgios Floras (składający petycję), Dorothe Dalheimer (Komisja 
Europejska), Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; Komisja Europejska wystosuje pisemne stanowisko w 
tej sprawie, do którego następnie ustosunkuje się komisja.

2. Sprawozdanie z wizyty informacyjnej w Galicji w Hiszpanii (11–13 lutego 2013 r.)

Głos zabrali: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Komisja Europejska), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez 
Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka wygłosiła zdanie natury porządkowej stwierdzając, że nie weźmie 
udziału w dyskusji nad poprawkami do sprawozdania, jako że jest zdania, iż poglądy 
większości posłów, którzy wzięli udział w wizycie, nie zostały uwzględnione w treści 
sprawozdania. Przewodnicząca wyjaśniła, że dołożono wszelkich starań, by osiągnąć 
porozumienie pomiędzy członkami delegacji. Mając na uwadze ogromną ilość czasu, jaki 
poświęcono na ukończenie sprawozdania, uznano że należy wreszcie przystąpić do 
przyjęcia go. Następnie kontynuowano dyskusje na tematy proceduralne z udziałem Ph. 
Boullanda, A. Werthmann i F. J. Millána Mona. A. Sánchez Presedo zwrócił następnie 
uwagę na niektóre znaczące partie tekstu oraz zaproponował pewne zmiany zaleceń 
mające na celu wspieranie zachowania przejrzystości. W. Meyer i C. J. Iturgaiz 
skomentowali dalsze aspekty proceduralne. J. M. Servert Martin z Komisji Europejskiej 
stwierdził, że ta ostatnia zastrzega sobie prawo zgłaszania dalszych uwag do czasu 
ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania. Po kolejnej turze wypowiedzi (w której głos 
zabrali Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland i Angelika Werthmann) 
przewodnicząca E. Mazzoni ogłosiła, że głosowanie w sprawie sprawozdania dotyczącego 
Galicji odbędzie się dnia 16 grudnia.

Wiceprzewodniczący Carlos José Iturgaiz Angulo przejął prowadzenie posiedzenia o 
godz. 10.50. E. Mazzoni przejęła funkcję przewodniczącej o godz. 10.55.

3. Petycja 1873/2012, którą złożył Rolf Weber (Niemcy), w sprawie wydzierżawienia 
gruntów we Francji rolnikowi niemieckiemu i dyskryminacji ze względu na wiek 

Głos zabrali: Petra Schott (Komisja Europejska), Peter Jahr, Victor Bostinaru

Przedstawiciel Komisji Europejskiej stwierdził, że Francja dokonała prawidłowej
transpozycji odnośnej dyrektywy i zgłosił dalsze uwagi w tej sprawie. P. Jahr i V. 
Boştinaru odnieśli się krytycznie do stanowiska Komisji oraz domagali się, aby poważniej 
potraktowała ona kwestię wdrażania Traktatu UE. Przypomnieli oni również Komisji, że 
w tym przypadku ingeruje ona w stosunki pomiędzy osobami prywatnymi. 
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta; wniosek o udzielenie dalszych informacji zostanie 
skierowany do rządu francuskiego, a także do Komisji Europejskiej, ta ostatnia zostanie 
również poproszona o ponowne rozważenie swego stanowiska.
Wiceprzewodniczący Carlos José Iturgaiz Angulo przejął prowadzenie posiedzenia o 
godz. 11.05.

4. Petycja 1358/2011, którą złożyła Annemarie Grosshans (Niemcy) w imieniu profesorów 
biochemii, między innymi laureatów Nagrody Nobla, wraz ze 140 podpisami, w sprawie 
zniesienia obowiązku weterynaryjnego kontrolowania muszek owocowych (Drosophila 
melanogaster) na zewnętrznych granicach UE na mocy dyrektywy 91/496/EWG oraz 
decyzji Komisji 2007/275/WE

Głos zabrali: Annemarie Grosshans (składająca petycję), Patricia Langhammer (Komisja 
Europejska), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

Członkowie komisji, którzy zabrali głos, podziękowali komisji AGRI za wydanie opinii w 
formie pisma, podkreślili oni jednak pilną potrzebę podjęcia działania w tej sprawie.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; planuje się skierowanie do komisarza SANCO pisma 
zawierającego pismo komisji AGRI, w którym zostanie on poproszony o podjęcie w 
najbliższym czasie działań, nie wstrzymując się do momentu przyjęcia dyrektywy w 
niedalekiej przyszłości.

Wiceprzewodnicząca Chryssoula Paliadeli przejęła prowadzenie posiedzenia o godz. 
11.25.

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

Głos zabrali: Cristóbal Aguado Laza (składający petycję), Francesca Arena (Komisja 
Europejska), Harry Arijs (Komisja Europejska), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, 
Carlos José Iturgaiz Angulo

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; Komisja Europejska ma przekazać Komisji Petycji 
pisemne stanowisko, które zostanie również przekazane autorowi petycji.

6. Petycja 1236/2011, którą złożył Michael Rolfe (Wielka Brytania), z 4 podpisami, w 
sprawie cypryjskiego prawa budowlanego i jego domniemanej niezgodności z przepisami 
UE dotyczącymi ochrony konsumentów

Głos zabrali: Michael Rolfe (składający petycję), Sophie Ridoux (Komisja Europejska), 
Graham Watson 
Decyzja: petycja pozostaje otwarta; do komisarza T. Borga ma zostać skierowane pismo z 
prośbą o podniesienie tej kwestii w rozmowach z władzami Cypru; ma zostać 
wystosowane pismo do właściwych organów Cypru (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) 
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i skomentowanie następujących 
kwestii: a) dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie postąpiło zgodnie z decyzją 
podjętą w 2005 r. w sprawie zgłoszonej przez autora petycji, b) należy powołać się na 
rozporządzenie o nieuczciwych praktykach handlowych, c) fakt, że istnieją dowody prima 
facie zmowy pomiędzy przedsiębiorstwem budowlanym a zaangażowanymi partiami 
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politycznymi w celu pozbawienia autora petycji praw z powodu jego narodowości.

7. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji w 2013 r.

Głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli

Sprawozdawca Jarosław Leszek Wałęsa stwierdził, że z racji tego, iż będzie to ostatnie 
sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w tej kadencji, powinno ono jego zdaniem 
koncentrować się na następujących kwestiach: a) przegląd działalności komisji w całej 
kadencji, a nie tylko w poprzednim roku, b) wskazanie, jak skutecznie komisja reagowała 
na potrzeby obywateli, szczególnie mając na uwadze jej nowe uprawnienia (europejska 
inicjatywa obywatelska, a także doświadczenie), c) opis charakteru współpracy z 
Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz władzami krajowymi. Dlatego też 
sprawozdanie to zawierać będzie następujące rozdziały: a) działalność w 2013 r., b) 
analiza i ocena skuteczności pracy komisji ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody 
pracy oraz regulamin wewnętrzny komisji, c) współpraca z Europejskim Rzecznikiem 
Praw Człowieka oraz możliwość zawarcia nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. Ch. Paliadeli zasugerowała, by w sprawozdaniu zawarto 
również odniesienie do przedstawicielstw Komisji Petycji w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Posiedzenie zamknięto o godz. 12.30.

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

Zamknięto następujące petycje: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Petycje 1207/2012 i 1210/2012 zostaną usunięte z sekcji B porządku obrad i pozostaną 
otwarte.

13. Termin i miejsce następnego posiedzenia
Poniedziałek 16 grudnia 2013 r., w godz. 15.00–18.30



PE526.191v01-00 6/8 PV\1014133PL.doc

PL

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

 Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

 Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

 Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Drugi sudionici/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Tajništva 
klubova zastupnika/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci,Anne-Michele de Mathelin-Laloux

Ambroise Perrin 

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez 

Elvira Hernandez 
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