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Komisja Petycji

PETI_PV(2013)1216

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2013 r. w godz. 15.00–18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 16 grudnia 2013 r. 
o godz. 15.40.

1. Komunikaty przewodniczącej dotyczące posiedzenia koordynatorów

W sprawie posiedzenia koordynatorów, które odbyło się przed posiedzeniem komisji, 
przewodnicząca ogłosiła, co następuje: 

Koordynatorzy zatwierdzili wnioski o stwierdzenie dopuszczalności petycji 0939/2013, 
0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 
1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 
w sprawie opieki nad dziećmi/ich uprowadzeń/kurateli nad dziećmi w Danii, rozpatrywanych 
w trybie pilnym, na wniosek posłanki do PE Angeliki Werthmann.

Koordynatorzy rozpatrzyli wnioski o zmianę zaleceń do nowych petycji: 

a) Petycja 0655/2013: dyskusję zawieszono do posiedzenia koordynatorów w styczniu 
2014 r.;

b) Petycja 0708/2013: odrzucona petycję uznano za niedopuszczalną i zamknięto;

c) Petycja 0709/2013: przyjęta, petycję uznano za dopuszczalną i pozostaje w toku;

d) Petycje 0691/2013 i 0694/2013: jednogłośnie stwierdzono, że petycje te pozostaną w 
toku.

Projekt porządku obrad na posiedzenie w styczniu 2014 r. zostanie rozesłane następnego dnia 
i zatwierdzone w procedurze pisemnej. Koordynatorzy proszeni są o przedstawienie swoich 
uwag do południa w dniu 18 grudnia.
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W sprawie procedur organizujących europejską inicjatywę obywatelską koordynatorzy 
zauważyli, że zgodnie z rozesłanymi, zmienionymi przepisami właściwa komisja może 
wysłuchać maksymalnie trzech przedstawicieli, których wydatki zostaną pokryte. Ponadto 
maksymalnie trzech organizatorów inicjatywy, wśród nich zaproszoną osobę do kontaktu, 
która pośredniczy między PE i obywatelami, uznaje się za przedstawicieli, których wydatki 
podlegają zwrotowi. Wysłuchania przedstawicieli EIO odbywają się w stosownych 
przypadkach w ramach stałego przydziału czasowego przysługującego komisji, która 
organizuje przesłuchanie, lub w czwartek po południu w tygodniu prac komisji. 
Przewodniczący musi zostać wcześniej poinformowany zgodnie z art. 3 niniejszych 
przepisów. Pierwszą możliwość dotyczącą terminów zaplanowano wstępnie na luty 2014 r., z 
zastrzeżeniem formalnego przedstawienia EIO.

W sprawie nowego portalu internetowego komisji PETI w następstwie dyskusji z DG ITEC i 
DG COMM uzgodniono, że odłożony zostanie etap pilotażowy, dzięki któremu posłowie 
będą mogli przetestować i skomentować nowy portal, i że etap ten ma rozpocząć się dopiero 
w połowie stycznia, a nie w połowie grudnia. Na etapie pilotażowym posłowie mają 
przedstawić propozycje i pomysły na podstawie testowego korzystania z portalu w 
charakterze potencjalnych składających petycję. Jest to istotny etap, ponieważ wszelkie 
potencjalne kłopoty z portalem powinny zostać rozwiązane, tak by uniknąć jakichkolwiek 
problemów ze składającymi petycje. W wyniku odroczenia pierwszy etap także zostanie 
odroczony o około miesiąc. Komisja zostanie poproszona o zatwierdzenie nowego portalu 
internetowego prawdopodobnie na posiedzeniu lutowym, a w każdym razie przed formalnym 
rozpoczęciem, zaś DG ITEC i sekretariat PETI przedstawi posłom działanie portalu 
internetowego na specjalnym posiedzeniu.  

W sprawie decyzji Konferencji Przewodniczących dotyczącej struktury związanej z 
konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w dniu 12 grudnia 2013 r. Konferencja 
Przewodniczących poparła zalecenie opracowane przez Konferencję Przewodniczących 
Komisji, zgodnie z którym EMPL w ścisłej współpracy z LIBE będzie reprezentowała 
Parlament w strukturze związanej z konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 
EMPL ma ponadto za zadanie włączanie konwencji ONZ do głównego nurtu prac 
Parlamentu, w ścisłej współpracy z LIBE i innymi komisjami zaangażowanymi w zależności 
od przedmiotu sprawy. 

Koordynatorzy z ubolewaniem przyjęli tę decyzję, ponieważ kwestie niepełnosprawności 
mają duże znaczenie dla komisji, która od roku współpracowała w ww. strukturze z innymi 
partnerami, o czym przewodnicząca powiadomiła przewodniczącego w piśmie z lutego. 
Przewodnicząca zauważyła, że decyzję podjęto w związku z właściwością legislacyjną 
komisji w tych sprawach. 

W sprawie procedur prowadzenia prac w komisji PETI koordynatorzy zauważyli, że 
dotychczas od stycznia 2013 r. zarejestrowano 2724 petycji oraz że streszczenia przekazano 
posłom do nr 825/2013.

Wreszcie w odniesieniu do przyszłego harmonogramu prac koordynatorzy przyjęli do 
wiadomości decyzję Konferencji Przewodniczących Komisji o nieprzekazywaniu wniosku o 
sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (specjalne sprawozdanie Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Frontexu) Konferencji Przewodniczących wraz z 
innymi wnioskami o sporządzenie opinii złożonymi przez pozostałe komisje, skoro zbliża się 
koniec kadencji. Koordynatorzy uznali, że specjalne sprawozdanie w sprawie Frontexu należy 
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przygotować i przedstawić w obecnej kadencji, gdyż jest to odpowiedni czas na tę aktualną 
sprawę. Przewodnicząca zgodziła się na ponowne przedstawienie wniosku do zatwierdzenia 
przez Konferencję Przewodniczących Komisji, zwłaszcza w związku z niedawnym 
powołaniem nowego rzecznika, pani O'Reilly. Peter Jahr zaproponował, by wszystkie grupy 
polityczne podpisały pismo do M. Schulza i K.H. Lehnego, w którym zwrócą się o udzielenie 
odstępstwa dla tego szczególnego sprawozdania. 

Koordynatorzy uzgodnili również, że na posiedzeniu w dniach 10-11 lutego oraz poza 
bieżącymi sprawami przedstawione zostaną petycje w sprawie opieki nad dziećmi/ich 
uprowadzeń/kurateli nad dziećmi w Danii oraz analiza okresowa „Europejska inicjatywa 
obywatelska – pierwsze wnioski ze stosowania”.  Na posiedzeniu 19-20 marca rozpatrzone 
zostaną petycje w sprawie opieki nad dziećmi/ich uprowadzeń/kurateli nad dziećmi w 
Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Austrii i Holandii. 

Wreszcie koordynatorom przesłano wersję przedprodukcyjną sprawozdania za rok 2012 w 
formacie broszurowym. 

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

W sprawie pkt 14 projektu porządku obrad (dyskusja o petycji 1690/2012 złożonej przez 
Reginę Schlacht w sprawie szkolenia zawodowego dla osób ubiegających się o azyl) Heinz K. 
Becker i pierwsza sygnatariuszka petycji zaproponowali, by odroczyć rozpatrywanie tej 
petycji, skoro nieobecna jest pierwsza jej sygnatariuszka. Wniosek przyjęto i odroczono 
dyskusję nad petycją na posiedzenie w styczniu 2014 r. 

W sprawie pkt 16 porządku obrad (rumuńskie petycje w sprawach środowiskowych 
dotyczących kopalni złota w Roşia Montană) Peter Jahr i Victor Boştinaru złożyli wniosek o 
odroczenie dyskusji, jako że wniosek ma uzasadnienie i przynosi korzyść składającemu 
petycję. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek zgłoszono za późno, a ponadto obecny jest 
składający petycję. W wyniku głosowania obecnych członków komisji, 6 głosów za i 6 
głosów przeciw (głos przewodniczącej przeciw) wniosek oddalono. 

W sprawie petycji o imigracji (pkt 6–14) dyrektor zarządzający FRONTEXU Ilkka Laitinen 
był obecny i zajmie się ogólnymi zagadnieniami imigracji będącymi we właściwości tej 
agencji. W sprawie pkt 15 składający petycję nie mógł być obecny i przesłał do odczytania 
oświadczenie. Głosowanie nad sprawozdaniem z wizyty rozpoznawczej w Galicji (pkt 18 
porządku obrad) odbędzie się o godz. 18.00 na wniosek Philippe'a Boullanda. 

Porządek dzienny został następnie przyjęty.

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

5. Petycja 1596/2012, którą złożyła Lucie Haardt (Niemcy), w imieniu „Jugendliche 
ohne Grenzen”, poparta przez około 25 organizacji oraz setki osób składających 
podpisy, w sprawie praw człowieka przysługujących uchodźcom w Europie

6. Petycja 1714/2013, którą złożyła Elisabeth Schmock (Niemcy), z 31 podpisami, w 
sprawie zachowania symetrii obciążeń w odniesieniu do uchodźców 
wkraczających na terytorium UE przez Włochy i Grecję

7. Petycja 1769/2013, którą złożył Bernhard Sengen (Niemcy), w sprawie problemu 
z uchodźcami i możliwego rozwiązania

8. Petycja 1909/2013, którą złożył Renato Lelli (Włochy) w imieniu Associazione 
Genitori Separati, w sprawie uregulowania imigracji w Unii Europejskiej

9. Petycja 1946/2013, którą złożyło konsorcjum Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Niemcy), z setkami podpisów, w 
sprawie aresztu ludzi szukających ochrony

10. Petycja 1948/2013, którą złożyła Dorothee Matthias (Niemcy), w sprawie 
traktowania osób ubiegających się o azyl

11. Petycja 2056/2013, którą złożył Cesare Rizzi (Włochy) w imieniu Associazione 
Amici della Domenica, w sprawie tragedii, jaka dotknęła imigrantów na 
Lampedusie (Włochy) 

12. Petycja 2091/2013, którą złożył Emiliano Fratello (Włochy), w sprawie wspólnej 
europejskiej strategii imigracyjnej w regionie śródziemnomorskim

Głos zabrali: Emiliano Fatello (składający petycję), Giulio di Blasi (Komisja Europejska), 
Ilkka Laitinen (dyrektor zarządzający FRONTEXu), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, 
Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Giulio di Blasi powołał się na komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie, który ogłoszono 
4 grudnia 2013 r. i przedyskutowano w Radzie 5 grudnia 2013 r., a który ma zostać 
przekazany Parlamentowi w najbliższych dniach. Powiadomił składającego petycję, że 
rozpoczęto właśnie publiczne konsultacje w tej sprawie, oraz poprosił o dodatkowy czas na 
przedstawienie konkretnej strategii, która obecnie jest w przygotowaniu. 

Ilkka Laitinen powiedział, że sytuacja na Lampedusie jest głównym priorytetem w sprawach 
międzynarodowych Frontexu. Powołał się na operacje śródziemnomorskiej grupy zadaniowej, 
w których aktywnie uczestniczy Frontex. Ocenił sytuację w centralnym basenie Morza 
Śródziemnego jako poważną z uwagi na nasilenie przepływów migracyjnych. Łodzie stają się 
coraz bardziej niebezpieczne, zaś warunki transportu coraz trudniejsze. Duże znaczenie ma 
niepewność geopolityczna: głównymi krajami pochodzenia są Syria, Erytrea, Somalia oraz 
Afganistan. Zwłaszcza Włochy odbierają dwa przepływy migracyjne: z Libii i Egiptu. Liczby 
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imigrantów różnią się w zależności od sytuacji, ale są wyraźnie większe niż te z 2011 r. 
Uchodźcy syryjscy dostają się przez granicę między Turcją i Bułgarią, a ich liczba 
gwałtownie wzrasta. Głównym wyzwaniem grupy zadaniowej jest zdolność wykrywania 
mniejszych łodzi przewożących imigrantów, gdyż obecnie uznaje się to za jeden z jej słabych 
punktów. Rolą Frontexu jest koordynacja operacji realizowanych przez państwa 
członkowskie, na których terytorium doszło do naruszenia. Te państwa członkowskie coraz 
niechętniej udzielają pomocy i współpracują, a skala interwencji jest ograniczona. Jeżeli 
chodzi o finansowanie, Frontex otrzymał 8 mln EUR (zamiast wnioskowanych 14 mln) na 
interwencje w całym basenie Morza Śródziemnego. Kontrole graniczne i poszanowanie praw 
człowieka są priorytetem agencji, który realizuje się poprzez odpowiednie planowanie 
interwencji, właściwe szkolenie uczestniczących funkcjonariuszy i działania horyzontalne. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; Komisja zastanowi się nad możliwościami działania i 
interweniowania przez Parlament, np. nowe inicjatywy ustawodawcze w sprawie praw 
człowieka, perspektyw dla imigrantów itp. Koordynatorzy zajmą się tą sprawą, żeby 
opracować konkretną strategię działania.

13. Petycja 1375/2013, którą złożył Giuseppe Lamparelli (Włochy), w sprawie 
ochrony włoskich prowincji

Głos zabrali: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Komisja Europejska) Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Przewodnicząca odczytała pismo składającego petycję, w którym przedstawił stanowisko w 
sprawie, następnie wyjaśnił, że naruszono art. 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 41 europejskiej konwencji 
praw człowieka, a Rada Europy zaskarżyła w marcu 2013 r. wyroki wydane przez włoskie 
sądy, które powodowały pominięcie stanowiska lokalnych władz włoskich. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; do Komisji Europejskiej należy skierować wniosek o 
dodatkowe informacje, a jednocześnie zawiadomić Komitet Regionów.

14. Petycja 0622/2010, którą złożył A.I.C. (Rumunia) w imieniu stowarzyszenia 
naukowców rumuńskich AD Astra, w sprawie domniemanego naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego w związku z przedsięwzięciem budowy kopalni 
złota Roșia Montană (Rumunia)
oraz
petycja 0628/2011, którą złożył Sorin Jurca (Rumunia) w imieniu fundacji 
kulturalnej Roșia Montană, w sprawie szkód w środowisku powodowanych przez 
przedsięwzięcie związane z wydobywaniem złota w Roșia Montană (Rumunia)
oraz 
petycja 0891/2011, którą złożyła A. S. (Rumunia) w sprawie stosowania cyjanku 
w górnictwie w Roșia Montană

Głos zabrali: Octavian Voiculescu (w imieniu organizacji składającej petycję), Marianne 
Müller (Komisja Europejska), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, 
Charalampos Angourakis 

Zdaniem Komisji Europejskiej w przedmiotowej sprawie nie dopatrzono się naruszenia prawa 
UE, ponieważ nie wydano zezwolenia na rozpoczęcie prac ani nie sporządzono jeszcze oceny 
skutków dla środowiska.
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta; komisja oczekuje od Komisji Europejskiej dalszego 
rozpoznania i informacji. 

15. Petycja 0298/2012, którą złożyło Arivem, francuskie stowarzyszenie, w sprawie 
budowy zakładu gazowniczego w Romainville (Francja)
oraz
petycja 1005/2012, którą złożyła A.C. (Francja) w sprawie projektu utworzenia 
zakładu metanizacji w Romainville we Francji

Głos zabrali: David Grimeaud (Komisja Europejska), Peter Jahr, Margrete Auken

Według przedstawiciela Komisji Europejskiej obecny projekt zmniejszono i znacznie 
zmieniono, a także dokonano przeglądu jego zezwolenia. Ponadto do sądu złożono skargę w 
tej sprawie; wyrok oczekiwany jest na czerwiec 2014 r.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; do Komisji Europejskiej należy skierować wniosek o 
dalsze informacje.

16. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Galicji, Hiszpania (11–13 lutego 2013 r.)

W jednym z punktów porządku obrad Angelika Werthmann złożyła oświadczenie, w którym 
powołała się na swoje pismo, podpisane także przez Tatjanę Ždanokę, skierowane do 
przewodniczącego Martina Schulza, w którym zaprotestowała wobec sposobu, w jaki 
ostatecznie przedstawiono sprawozdanie. Wspomniała o odpowiedzi przewodniczącego 
Schulza. Tatjana Ždanoka zabrała głos i zauważyła, że w takich okolicznościach nie weźmie 
udziału w głosowaniu. Margrete Auken poparła przedmówczynie i złożyła wniosek, by do 
protokołu posiedzenia załączono odrębną opinię mniejszości. 

Przewodnicząca podziękowała członkom za uwagi i powiadomiła, że uczyni wszystko co w 
jej mocy dla osiągnięcia konsensusu i poszanowania przepisów, zgodnie z żądaniem 
przewodniczącego Schulza. 

*** Głosowanie ***

Poprawki przyjęte: 2, 4 (część pierwsza), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (część pierwsza), 32, 35 
(część pierwsza), 36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (część pierwsza i druga), 51, 54, 56, 58, 63, 64 
& 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Poprawki odrzucone: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 (część 
druga), 31, 34, 35 (część druga), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 
78, 82
Poprawki bezprzedmiotowe: 4 (część druga), 33
Poprawki wycofane: 75
Poprawki niedopuszczalne: 1, 5, 10, 59
Głosowanie końcowe:  20 głosów za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się
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*** Koniec głosowania ***

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.44.

17. Petycje sekcji B

Następujące petycje zostały zamknięte. 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 
1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 
1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 
1737/2012, 1874/2012, 1880/2012 

Petycje 1367/2012, 1929/2012 i 1334/2010 zostaną usunięte z sekcji B porządku obrad i 
pozostaną otwarte.

18. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, poniedziałek 20 stycznia 2014 r., w godz. 15.00–18.30 i wtorek 21 stycznia 
2014 r., w godz. 9.00–12.30.

Załączniki: 

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniu 5 grudnia 2013 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącej.
Lista wniosków budzących wątpliwości.
Odrębna opinia do sprawozdania w sprawie Galicji.
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