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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

PETI_PV(2013)228_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 5. decembra 2013 od 9.00 do 12.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala vo štvrtok 5. decembra 2013 o 9.40 h. Predsedala jej predsedníčka Erminia 
Mazzoni.

1. Oznámenie predsedníčky o schôdzi koordinátorov

V súvislosti so schôdzou koordinátorov, ktorá sa konala tesne pred zasadnutím výboru 
od 9.05 h do 09.35 h toho istého dňa, predsedníčka oznámila nasledujúce: 

Koordinátori jednomyseľne schválili žiadosti o zaradenie petícií 1375/2013 a 
1666/2013 do naliehavého postupu.

Na základe návrhu, ktorý podal Peter Jahr, sa koordinátori dohodli, že žiadosti 
o zaradenie do naliehavého postupu sa môžu prijímať a riešiť len do schôdze
koordinátorov v januári, aby sa poskytol dostatok času pred začatím predvolebného 
obdobia. 
Návrh programu schôdze na 16. decembra bol zaslaný na schválenie písomným 
postupom a bol schválený, kým návrh programu schôdze v januári (20. – 21. 1. 2014) 
bude zaslaný na schválenie písomným postupom v najbližších dňoch.

Pokiaľ ide o štúdiu, ktorej vypracovaním bola poverená tematická sekcia a ktorá sa 
týka informačného dokumentu Európska iniciatíva občanov – prvé skúsenosti z 
uskutočňovania, bolo navrhnuté, aby bola predstavená na februárovej schôdzi výboru 
(10. – 11. 2. 2014). Na schôdzi koordinátorov v tom istom mesiaci budú mať 
koordinátori príležitosť diskutovať o presnom postupe týchto vypočutí o európskej 
iniciatíve občanov (EIO).

Členovia vzali na vedomie a schválili návrhy predsedníčky v súvislosti s písomnou 
odpoveďou Klausovi Lehnemu, Konferencii predsedov výborov, pokiaľ ide o rámec 
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EÚ stanovený podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD), vytvorenie medzivýborovej pracovnej skupiny v oblasti zdravotného 
postihnutia, ako aj návrh programu nasledujúcej schôdze o rámci UNCRPD (ktorá sa 
má konať dňa 18. decembra 2013) a podkladové dokumenty.  

Čo sa týka správy o osobitnej správe európskeho ombudsmana o agentúre Frontex, 
bola odoslaná žiadosť Výboru pre petície o udelenie povolenia na vypracovanie 
správy z vlastnej iniciatívy. Po udelení povolenia bol odsúhlasený predbežný 
harmonogram na jej vypracovanie a prijatie do apríla 2014.

Koordinátori vzali na vedomie aj stanovisko výboru AFCO týkajúce sa výkladu 
článku 202 ods. 5 rokovacieho poriadku o vypracovaní správ o prieskumných 
návštevách. 

A napokon pokiaľ ide o nový internetový portál výboru PETI, bolo dohodnuté, že do 
konca januára 2014 bude spustená pilotná fáza, ktorá umožní poslancom EP 
prehliadať novú stránku a overiť jej vlastnosti pred jej verejným spustením.

2. Prijatie programu schôdze PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Čo sa týka bodu 6 návrhu programu (diskusia o správe o prieskumnej návšteve v 
Galícii), pani Tatjana Ždanoka navrhla, aby sa tento konkrétny bod neriešil, pretože 
chýba preklad navrhovaných zmien a údajne nebol dodržaný postup navrhnutý 
výborom AFCO o príprave správ o prieskumných návštevách. Predsedníčka pani 
Tatjane Ždanokovej pripomenula rozhodnutie koordinátorov o časovom rámci 
prijímania a skutočnosť, že o tejto veci sa uskutočnili viaceré diskusie a hlasovania. 
Žiadosť o odloženie diskusie o správe z Galície bola zamietnutá na základe hlasovania 
členov výboru (4 hlasy za odloženie 10 hlasov proti, nikto sa nezdržal hlasovania). 
Tatjana Ždanoka a Angelika Werthmann oznámili, že k správe predložia nesúhlasné 
stanovisko.

3. Oznámenia predsedajúcej

Predsedajúca informovala členov, že boli rozdané pripomienky k poznámkam 
predsedajúcej i zoznam sporných petícií, že neboli zaznamenané žiadne námietky a že 
tieto dokumenty budú pripojené k zápisnici zo schôdze.

4. Rôzne otázky

Neboli prerokované žiadne otázky.

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných prijatých dokumentov

1. Petícia 0338/2012, ktorú predkladá Georgios Floras (grécky štátny občan), o údajnom 
porušení právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži Gréckou komisiou pre 
hospodársku súťaž

Rečníci: Georgios Floras (predkladateľ), Dorothe Dalheimer (Európska komisia), 



PV\1014133SK.doc 3/9 PE526.191v01-00

SK

Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Rozhodnutie: petícia zostáva otvorená; Európska komisia má k veci zaslať písomné 
stanovisko, na základe ktorého bude výbor konať.

2. Správa o prieskumnej návšteve do Galície, Španielsko (11. – 13. 2. 2013) 

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

Pani Tatjana Ždanoka vyjadrila procedurálnu námietku, keď uviedla, že sa nezúčastní na 
diskusii o pozmeňovacích návrhoch k správe, keďže sa domnieva, že názory väčšiny 
členov, ktorí na návšteve boli, neboli pri vypracovaní správy vzaté do úvahy. 
Predsedníčka reagovala na to vysvetlením, že bolo vynaložené všetko úsilie, aby členovia 
delegácie našli spoločnú reč. Vzhľadom na nadmerné množstvo času venovaného na 
dokončenie správy sa považovalo za potrebné pristúpiť napokon k jej prijatiu. Diskusia 
potom pokračovala o procedurálnych otázkach, pričom sa do nej zapojili p. Boulland, 
Werthmann a Millán Mon. Pán Sánchez Presedo ďalej upozornil na niektoré podstatné 
časti textu a navrhol v odporúčaniach niekoľko zmien na podporu transparentnosti. Páni 
Meyer a Iturgaiz mali ďalšie pripomienky k procedurálnej stránke. Pán Servert Martin z 
Európskej komisie uviedol, že EK si pred konečným schválením správy vyhradzuje ďalší 
komentár. Po ďalšom kole rečníkov (Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland a 
Angelika Werthmann) predsedníčka pani Mazzoni oznámila, že hlasovanie o správe z 
Galície sa uskutoční 16. decembra.

Od 10.50 h. schôdzu viedol podpredseda Carlos José Iturgaiz Angulo. Pani Mazzoni 
prevzala vedenie schôdze o 10.55 h.

3. Petícia 1873/2012, ktorú predkladá Rolf Weber (nemecký štátny občan), o prenájme 
pôdy vo Francúzsku nemeckému poľnohospodárovi a o diskriminácii na základe veku 

Rečníci: Petra Schott (Európska komisia), Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Zástupkyňa Európskej komisie uviedla, že Francúzsko transponovalo príslušnú smernicu 
správne, a predniesla ďalšie poznámky k prípadu. Pán Jahr a pán Boştinaru kritizovali 
stanovisko Komisie a vyzvali ju, aby dôslednejšie uplatňovala zmluvy o EÚ. Pripomenuli 
tiež Komisii, že v tomto prípade zasiahla do vzťahu medzi súkromnými stranami. 

Rozhodnutie: petícia zostáva otvorená; francúzskej vláde a Európskej komisii bude 
zaslaná žiadosť o ďalšie informácie, pričom Komisia bude požiadaná o prehodnotenie 
stanoviska. 
Od 11.05 h schôdzu viedol podpredseda Carlos José Iturgaiz Angulo. 

4. Petícia 1358/2011, ktorú predkladá Annemarie Grosshans (nemecká štátna občianka) v 
mene profesorov biochémie, laureátov Nobelovej ceny, so 140 podpismi, o vyňatí 
ovocných mušiek (Drosophila melanogaster) z veterinárnych kontrol na vonkajších 
hraniciach Európskej únie podľa smernice 91/496/EHS a rozhodnutia Komisie 
2007/275/ES
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Rečníci: Annemarie Grosshans (predkladateľka), Patricia Langhammer (Európska 
komisia), Rainer Wieland, Victor Boştinaru.

Členovia výboru, ktorí sa prihlásili o slovo, poďakovali výboru AGRI za stanovisku 
vyjadrené v liste, ale zdôraznili, že je potrebné urýchlene prijať opatrenia.

Rozhodnutie: petícia zostáva otvorená; je potrebné poslať komisárovi pre zdravie 
a spotrebiteľov list, ktorý bude obsahovať list výboru AGRI, a žiadosť, aby urýchlene 
prijal opatrenia a nečakal na smernicu, ktorá sa má prijať v blízkej budúcnosti.
Od 11.25 schôdzu viedla podpredsedníčka Chryssoula Paliadeli. 

5. Petícia 1268/2010, ktorú predkladá Cristóbal Aguado Laza, španielsky štátny občan, 
v mene združenia valencijských poľnohospodárov ASAJA, o prípravkoch na ochranu 
rastlín, škodcoch a chorobách rastlín

Rečníci: Cristóbal Aguado Laza (predkladateľ), Francesca Arena (Európska komisia), 
Harry Arijs (Európska komisia), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

Rozhodnutie: petícia zostáva otvorená; Európska komisia sa má zaoberať písomným 
stanoviskom výboru, ktorý bude zaslaný aj predkladateľovi. 

6. Petícia 1236/2011, ktorú predkladá Michael Rolfe, štátny občan Veľkej Británie, spolu 
so štyrmi podpismi, o cyperských právnych predpisoch v oblasti stavebníctva a o ich 
údajnom nesúlade s predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľov

Rečníci: Michael Rolfe (predkladateľ), Sophie Ridoux (Európska komisia), Graham 
Watson. 
Rozhodnutie: petícia zostáva otvorená; treba poslať list komisárovi Borgovi, aby vec 
predložil cyperským orgánom; treba poslať list príslušným cyperským orgánom 
(ministerstvo vnútra) so žiadosťou o vyjadrenie v týchto veciach: a) prečo sa ministerstvo 
vnútra neriadilo rozhodnutím o veci navrhovateľa prijatým v roku 2005, b) treba 
uplatňovať nariadenie o nekalých obchodných praktikách, c) existujú evidentné dôkazy o 
tajnej dohode medzi stavebníkom a zúčastnenými politickými stranami s cieľom pripraviť 
o práva predkladateľa z dôvodu jeho štátnej príslušnosti. 

7. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2013

Rečníci: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli.

Spravodajca Jarosław Leszek Wałęsa uviedol, že nakoľko je to posledná správa o činnosti 
Výboru pre petície za tohto volebné obdobie, mala by podľa jeho názoru obsahovať tieto 
oblasti: a) zahrnúť prehľad o činnosti výboru za celé obdobie, nielen za posledný rok, b) 
vyjadriť, či výbor dobre reagoval na potreby občanov, najmä pokiaľ ide o jeho nové 
právomoci (iniciatíva občanov a nadobudnuté skúsenosti), 3) opísať charakter spolupráce 
s európskym ombudsmanom a vnútroštátnymi orgánmi. Preto bude obsahovať 
nasledujúce kapitoly: a) činnosť za rok 2013, b) analýza a vyhodnotenie výkonnosti 
výboru s dôrazom na pracovné postupy a vnútorné pravidlá výboru, c) spolupráca s 
európskym ombudsmanom a možnosť vytvorenia novej medziinštitucionálnej dohody. 
Pani Paliadeli navrhla, aby správa obsahovala aj informáciu o zriadení petičných výborov 
v jednotlivých členských štátoch. 
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Schôdza sa skončila o 12.30 h.

B.  Petície, ktoré treba uzavrieť na základe písomnej odpovede Európskej 
komisie alebo iných prijatých dokumentov

Tieto petície boli uzavreté: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 1593/2012, 
1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012.

Petície 1207/2012 a 1210/2012 sa vyberú z časti „B“ programu rokovania a zostanú 
otvorené.

13. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
pondelok 16. decembra 2013 od 15.00 do 18.30 h.
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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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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Ured predsjednika/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Ured glavnog tajnika/Cabinet 
du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári 
hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-
Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Glavna uprava/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
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