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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 20 stycznia 2014 r., w godz. 15.00–18.30,

i 21 stycznia 2014 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 20 stycznia 2014 r. 
o godz. 15.15.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego PETI_OJ\1015250

Projekt porządku dziennego został zatwierdzony w formie przedstawionej w niniejszym 
protokole.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń w dniach:

- 25–26 listopada 2013 r.
- 5 grudnia 2013 r.
Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącej

Brak.

4. Sprawy różne

Brak.

5. Petycja 0446/2007, którą złożył Harry Shindler (Zjednoczone Królestwo) w sprawie 
prawa obywateli brytyjskich mieszkających za granicą do głosowania w krajowych 
wyborach parlamentarnych

Składającego petycję reprezentowała Charlotte Oliver. Przekazała ona posłom pismo 
dotyczące zaskarżenia decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wniosek 
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nr 19840/09 Shindler przeciwko Zjednoczonemu Królestwu), która w sprawie Harry’ego 
Shindlera była negatywna. Charlotte Oliver wyjaśniła, że podczas spotkania z komisarz 
Vivian Reding we wrześniu ubiegłego roku Komisja przychyliła się do wniosku o 
rozpatrzenie sprawy praw wyborczych, które przysługują obywatelom brytyjskim 
mieszkającym za granicą w odniesieniu do krajowych wyborów parlamentarnych.

Tibor Vaszi (Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości) potwierdził, że Komisja jest 
świadoma tego problemu. Organizacja wyborów krajowych nie wchodzi jednak w zakres 
prawa UE. Tibor Vaszi poinformował zgromadzonych, że od 2010 r. Komisja prowadzi na 
ten temat dyskusję z państwami członkowskimi, a w 2013 r., w związku ze sprawozdaniem na 
temat obywatelstwa UE, Komisja zapowiedziała złożenie konstruktywnego wniosku 
mającego na celu umożliwienie obywatelom UE mieszkającym w innym państwie 
zachowania prawa do głosowania w wyborach krajowych w państwie ich pochodzenia. Tibor 
Vaszi stwierdził na zakończenie, że już na początku 2014 r. Komisja przedstawi swoje 
wnioski.

Głos zabrała: przewodnicząca.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji 
dotyczące przyszłego komunikatu, natomiast komisja PETI wystosuje do komisarz Viviane 
Reding pismo, w którym wyrazi poparcie dla przyznania obywatelom UE mieszkającym za 
granicą prawa do głosowania w krajowych wyborach w państwie ich pochodzenia oraz 
zachęci Komisję do podjęcia inicjatywy w tej sprawie.

6. Petycja 1138/2012, którą złożył Vasileios Antonopoulos (Grecja), w imieniu Linii 
Autokarowych ze Środkowej i Północnej Grecji, w sprawie deregulacji drogowego 
transportu pasażerskiego

Orestis Nikou (Komisja Europejska, DG ds. Konkurencji) wyjaśnił, że rząd grecki poczynił 
kroki w kierunku liberalizacji drogowego transportu pasażerskiego w Grecji oraz rozpoczął 
realizację strategii na rzecz otwarcia tego sektora zgodnie z zasadami pomocy państwa oraz 
przepisami UE dotyczącymi udzielania zamówień na świadczenie usług transportu 
pasażerskiego, a także na rzecz przyjęcia niezbędnego ustawodawstwa. Jeśli chodzi o szereg 
domniemanych selektywnych korzyści dla spółek KTEL SA, Komisja może poinformować 
składającego petycję, że zaczęła już badać tę kwestię w oparciu o zasady pomocy państwa w 
następstwie skargi złożonej przez stowarzyszenie zrzeszające konkurencję. Komisja nie 
zakończyła jeszcze swojej oceny i w razie konieczności podejmie odpowiednie działania.

Głos zabrali: Nikolaos Salavrakos, przewodnicząca.

Decyzja: podjęto decyzję o zamknięciu petycji. Składający petycję otrzyma odpowiedź w tej 
sprawie.

7. Petycja 0711/2012, którą złożył Mariusz Miasko (Polska), w imieniu Kancelarii 
Prawnej Viggen, w sprawie interpretacji niektórych przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego 
i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE

Ewa Ptaszyńska (Komisja Europejska, DG ds. Mobilności i Transportu) poinformowała, że 
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składający petycję nie zgadza się z zapisami załącznika IV do rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009. Wyjaśniła, że w załączniku IV znajduje się wykaz najpoważniejszych naruszeń 
oraz że naruszenia te zostały określone w odniesieniu do przepisów ustanowionych w różnych 
aktach prawnych UE w dziedzinie transportu i należy je odczytywać w kontekście tych 
przepisów. W szczególności dotyczy to naruszeń przepisów dotyczących czasu prowadzenia 
pojazdu i czasu odpoczynku kierowcy, o których mowa w pkt 1 tego załącznika i które 
wyraźnie odnoszą się do odpowiednich definicji zawartych w rozporządzeniu (WE) 
nr 561/2006.

Głos zabrała: przewodnicząca.

Decyzja: podjęto decyzję o zamknięciu petycji. Składający petycję otrzyma odpowiedź w tej 
sprawie. 

8. Petycja 0021/2013, którą złożył John Savage (Zjednoczone Królestwo) w sprawie 
nadmiernych kosztów parku odzyskiwania odpadów w Allerton

Jose J. Diaz Del Castillo (Komisja Europejska, DG ds. Środowiska) poinformował, że petycja 
dotyczy kwestii ochrony środowiska, konkurencji, pomocy państwa i zamówień publicznych, 
a opisywane przedsięwzięcie jest w fazie planowania i nie zostało jeszcze wydane pozwolenie 
na budowę. Wyjaśnił również, że w Zjednoczonym Królestwie 35% stałych odpadów 
komunalnych podlega recyklingowi, a 12% spalaniu. Z informacji dostępnych Komisji 
wynika, że w Zjednoczonym Królestwie nie ustanowiono przepisów dotyczących wydajności 
spalania odpadów, jak ma to miejsce w innych państwach członkowskich. Na zakończenie 
przedstawiciel Komisji stwierdził, że w przypadku dalszej realizacji tego przedsięwzięcia 
będzie ono prawdopodobnie podlegało przepisom dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko oraz dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

Paulo Silva (Komisja Europejska, DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług) poinformował, że 
w umowie dotyczącej realizacji tego przedsięwzięcia nie stwierdzono żadnych naruszeń 
unijnych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, m.in. w odniesieniu do 
takich kwestii, jak zakres dotyczący różnych odpadów, okres obowiązywania umowy czy 
rozwiązania techniczne.

Głos zabrali: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i przewodnicząca. Edward 
McMillan-Scott przesłał do przewodniczącej pismo, w którym wyraził ubolewanie w związku z 
jego nieobecnością podczas dyskusji nad tym zagadnieniem.

Decyzja: podjęto decyzję o zamknięciu petycji. Składający petycję otrzyma odpowiedź w tej 
sprawie z uwagami przedstawionymi przez Komisję.

9. Petycja 0768/2012, którą złożyła Ana Martina Varela Velo (Hiszpania) w sprawie 
planowanego stworzenia odkrywkowej kopalni złota w miejscowości Cabana 
(La Coruña, Galicja)

Ana Martina Varela Velo (składająca petycję) przedstawiła swoją petycję w sprawie 
planowanego stworzenia odkrywkowej kopalni złota na obszarze Corcoesto położonym w 
miejscowości Cabana (prowincja La Coruña, Galicja). Składająca petycję wyraża 
zaniepokojenie szkodliwym oddziaływaniem tego przedsięwzięcia na środowisko, zwłaszcza 
że kopalnia ma być zlokalizowana zaledwie 140 m od rzeki i kilka kilometrów od obszaru 
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górskiego stanowiącego specjalne siedlisko dla ptaków, a także w pobliżu obszarów 
należących do sieci Natura 2000. Kopalnia będzie znajdowała się również zbyt blisko 
użytków rolnych oraz terenów występowania fauny i flory. Na zakończenie składająca 
petycję zwróciła się z wnioskiem o niezatwierdzanie tego przedsięwzięcia.

Ana Miranda Paz, występująca w imieniu Francisco Garcia Trigo, stwierdziła, że kopalnia 
złota miałaby znaczący wpływ na środowisko, prowadząc do zniszczenia wielu hektarów 
gruntów i miejsc połowów, a także przyczyniłaby się do poważnych problemów zdrowotnych 
w związku z wykorzystaniem cyjanku w procesach technologicznych. Coraz większa część 
społeczeństwa interesuje się tym przedsięwzięciem, prowadzone są różne kampanie, a także 
zorganizowano duże demonstracje z udziałem 15 – 20 tys. osób. Ana Miranda Paz wskazała 
również, że środowiska naukowe opowiedziały się przeciwko temu przedsięwzięciu. Na 
zakończenie zwróciła uwagę Komisji, że przedsięwzięcie to nie jest jedynie problemem 
Galicji, lecz całej Unii Europejskiej.

Noelia Vallejo Pedregal (Komisja Europejska, DG ds. Środowiska) wyjaśniła, że Komisja 
zwróciła się do władz hiszpańskich o informacje w tej sprawie oraz otrzymała odpowiedzi 
zawierające sprawozdania galisyjskich władz ds. środowiska i infrastruktury, z których 
wynika, że nie wydano zezwolenia na przedsięwzięcie stworzenia tej kopalni. Z oficjalnych 
informacji przekazanych przez władze hiszpańskie wynika, że wszczęto już procedury 
dotyczące odmowy wydania zezwolenia na realizację tego przedsięwzięcia oraz że w 
przypadku nowego przedsięwzięcia będzie ono musiało podlegać wszystkim wymaganym 
procedurom.

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo poinformował, że co do zasady nie jest przeciwny 
kopalniom złota, lecz istotne jest zwrócenie uwagi na przepisy wspólnotowe i sposób ich 
stosowania. Powiedział również, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję 
przedsięwzięcie to nie zostało zatwierdzone. Petycja powinna jednak pozostać otwarta do 
czasu uzyskania ostatecznych danych.

Willy Meyer (wiceprzewodniczący) stwierdził, że wydaje się, iż realizacja przedsięwzięcia 
zostanie wstrzymana oraz że w ten sposób uchroni się ten obszar przed wieloma bardzo 
negatywnymi skutkami środowiskowymi oraz uniknie się problemów zdrowotnych 
związanych m.in. z wykorzystaniem cyjanku. Zaproponował jednak, że – nawet jeśli 
uzyskano informacje o zaprzestaniu realizacji przedsięwzięcia – petycja powinna pozostać 
otwarta, aby upewnić się, że decyzja rządu w Galicji nie jest tymczasowa.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández zgodził się z przedmówcami i stwierdził, że cykl życia takiej 
kopalni byłby bardzo ograniczony, co oznaczałoby, że wszystkie negatywne skutki związane 
z jej otwarciem utrzymywałyby się przez długi czas. Zaproponował komisji PETI, aby petycja 
pozostała otwarta do czasu uzyskania wiążącej i ostatecznej decyzji władz Galicji.

Francisco Jose Millán Mon stwierdził, że władze hiszpańskie, zwłaszcza władze w Galicji, są 
świadome szkodliwych skutków tego przedsięwzięcia, oraz że podjęto decyzję o zaprzestaniu 
jego realizacji. Ponieważ nie mogą być spełnione wymogi środowiskowe, techniczne ani 
gospodarcze, przedsięwzięcie to zostało odrzucone. Takie informacje podają również media 
w Galicji. Po uzyskaniu przez komisję PETI ostatecznej decyzji petycja może zostać 
zamknięta.

Carlos José Iturgaiz Angulo (wiceprzewodniczący) poinformował, że skoro nie wydano 
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zezwolenia na realizację tego przedsięwzięcia, sprawa zostaje zamknięta. Komisja wyraziła 
się bardzo jasno w tej kwestii. Petycja może pozostać otwarta, do czasu uzyskania oficjalnej 
decyzji o odmowie wydania zezwolenia na to przedsięwzięcie.

Ana Miranda Paz zgodziła się, że petycja powinna pozostać otwarta. Jej zdaniem 
przedsięwzięcie nie zostało zatwierdzone, ponieważ zabrakło funduszy na jego realizację.

Decyzja: podjęto decyzję, że petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji dotyczące przyszłego komunikatu.

Od godz. 16.12 obradom przewodniczył Willy Meyer (wiceprzewodniczący).

10. Petycja 0095/2012, którą złożył Julio Martín De Eugenio Manglano (Hiszpania), w 
imieniu Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, 
w sprawie planowanej oczyszczalni ścieków w Valdemoro i Ciempozuelos (Madryt), 
która miałaby oddziaływać na sieć Natura 2000 i naruszać dyrektywę siedliskową 
oraz dyrektywę ptasią

oraz
Petycja 0282/2012, którą złożył Javier Carrillo Castaño (Hiszpania), w imieniu 
EQUO, w sprawie infrastruktury do oczyszczania ścieków w Valdemoro i 
Ciempozuelos (Madryt), która miałaby oddziaływać na sieć Natura 2000 i naruszać 
dyrektywę OOŚ, dyrektywę siedliskową oraz dyrektywę ptasią

Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla (składający petycję) poinformował, że z uwagi na 
brak wystarczającej oceny oddziaływania na środowisko nie należy zatwierdzać tych dwóch 
przedsięwzięć. Obszary, na których miałyby być realizowane, podlegają ochronie na mocy 
kilku dyrektyw unijnych oraz należą do sieci Natura 2000. Na zakończenie składający petycję 
poinformował, że dla tych przedsięwzięć zostaną wyznaczone alternatywne lokalizacje, o 
których władze posiadają informacje. Zdaniem składającego petycję wciąż jest wystarczająco 
dużo czasu na wprowadzenie zmian w tych przedsięwzięciach.

Przedstawiciel Komisji Jose M. Ramos Florido poinformował, że wszczęto dochodzenie w 
sprawie tych przedsięwzięć. Ponieważ oczyszczalnia ścieków miałaby znajdować się w 
pobliżu obszarów należących do sieci Natura 2000, należało przeprowadzić ocenę 
oddziaływania na środowisko. W sprawie tej zastosowanie mają również inne dyrektywy. 
Jose M. Ramos Florido podkreślił, że w przypadku przedsięwzięcia w Valdemoro 
przeprowadzono obowiązkową ocenę oddziaływania, z której wynika, że możliwe jest 
oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na tym obszarze. W odniesieniu do drugiego 
przedsięwzięcia władze hiszpańskie uznały, że nie ma konieczności przeprowadzania takiej 
oceny. Nie rozpoczęto jeszcze realizacji żadnego z tych przedsięwzięć, nie są jeszcze 
prowadzone żadne prace budowlane, a z UE nie przyznano żadnych środków na ten cel.

Głos zabrali: Iñaki Irazabalbeitia Fernández wnioskował o dodatkowe informacje na temat 
alternatywnych lokalizacji i związanych z nimi kosztów.

Javier Carrillo Castaño (składający petycję) poinformował, że rurociągi miałyby negatywny 
wpływ na siedliska oraz że uzasadniona jest potrzeba przeprowadzenia nowej oceny 
oddziaływania na środowisko.

Willy Meyer, który zabrał głos w imieniu swojej grupy, stwierdził, że nikt nie kwestionuje 
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konieczności powstania oczyszczalni ścieków, lecz należy znaleźć równowagę między tą 
koniecznością a potrzebą ochrony środowiska, zamiast realizować przedsięwzięcie za wszelką 
cenę. Dlatego też uznał, że należy skoncentrować się na rozwiązaniach alternatywnych.

Decyzja: petycje pozostają otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji. 
Komisja PETI zajmie się informacjami na temat alternatywnych lokalizacji.

11. Petycja 0838/2012, którą złożył Vasilis Hadjievangelou (Cypr) w sprawie 
domniemanych naruszeń praw człowieka na Cyprze

Vincent Depaigne (Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości) podkreślił, że Komisja i 
Unia mogą podejmować działania tylko wtedy, gdy posiadają w danym zakresie kompetencje 
przyznane w Traktatach. Komisja dokonała analizy petycji i nie jest w stanie znaleźć 
powiązania między treścią petycji a prawem Unii. Jeśli nie ma takiego powiązania, prawo 
własności podlega regulacjom prawa krajowego. Na zakończenie przedstawiciel Komisji 
stwierdził, że Komisja nie może dalej zajmować się tą sprawą.

Głos zabrał: wiceprzewodniczący, który uznał, że tego rodzaju wrażliwe kwestie powinny 
podlegać monitorowaniu, a petycja powinna pozostać otwarta.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji. 

12. Petycja 1653/2010, którą złożyła Markella Isaia-Tsiakka (Cypr), w imieniu 
cypryjskiego Ruchu na rzecz Uchodźców i Przesiedlonych Matek, w sprawie
dyskryminacji dzieci uchodźczyń

Nikolaos-I. Iliopoulos (Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości) wyjaśnił, że Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie tylko w przypadkach dotyczących 
stosowania prawa UE. Poinformował, że Komisja prowadziła rozległą korespondencję ze 
składającą petycję, która przedłożyła również skargę do Komisji, przy czym Komisja podjęła 
decyzję o zamknięciu sprawy. Świadczenia społeczne nie wchodzą bowiem w zakres prawa 
UE. Komisja zaleciła składającej petycję zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

Głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa zwrócił się z zapytaniem, czy petycja może pozostać 
otwarta do czasu uzyskania odpowiedzi od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że – podobnie jak poprzednia petycja – również ta dotyczy 
wrażliwej kwestii.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji 
dotyczące rozstrzygnięcia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a komisja PETI zwróci 
się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia o przygotowanie opinii w tej sprawie.

w godz. 17.30–18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

13. Posiedzenie koordynatorów



PV\1020678PL.doc 7/21 PE527.915v01-00

PL

* * *

Wtorek 21 stycznia 2014 r.

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 9.10.

14. Komunikat przewodniczącej dotyczący decyzji koordynatorów

1) Działania następcze w związku z petycjami w sprawie imigracji

Koordynatorzy uznali, że petycje w sprawie imigracji, dotyczące zwłaszcza Lampedusy, 
mają bardzo istotną wartość, i podjęli decyzję o wystosowaniu pisma do rządu 
greckiego z prośbą o informacje na temat planów prezydencji greckiej odnośnie do tej 
kwestii.

2) Wnioski o zastosowanie trybu pilnego 

Koordynatorzy podjęli decyzję o zastosowaniu trybu pilnego w przypadku petycji, dla 
których dostępne są streszczenia i zalecenia (1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 
2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). W przypadku wszystkich pozostałych 
postanowiono zastosować procedurę pisemną (0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 
1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 
1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 
2716/2013, 2813/2013). Zatem do wtorku rano (23 stycznia 2014 r.) koordynatorzy 
otrzymają wykaz pozostałych petycji, w sprawie których złożono wnioski, wraz z 
tymczasowymi zaleceniami w sprawie dopuszczalności. Oczekuje się, że koordynatorzy 
udzielą odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie. 

3) Wnioski o zmianę zaleceń w przypadku nowych petycji

i) Wniosek o zmianę statusu petycji (0655/2013) na dopuszczalny został odrzucony.

ii) Wniosek o zmianę statusu petycji (seria 725-825/2013, kilka wniosków, 0884/2013 i 
0829/2013) na dopuszczalny został odrzucony.

4) Pilna misja do Tarentu w sprawie zakładów ILVA

Koordynatorzy potwierdzili swoją wcześniejszą decyzję o nieorganizowaniu żadnych 
nowych misji przed wyborami. W oparciu o wniosek Petera Jahra uzgodniono jednak, 
że członkowie komisji PETI mogą udać się z wizytą do Tarentu, a następnie zdać 
sprawozdanie komisji PETI.

5) Niepełnosprawność

Komisją właściwą w tej sprawie jest komisja EMPL. Komisja PETI ma uważnie śledzić 
postęp w tej sprawie i w razie potrzeby być gotowa na podjęcie działań. 

6) Wysłuchanie publiczne w sprawie pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
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Komisja ENVI organizuje wysłuchanie w sprawie inicjatywy „Prawo do wody” (ang. 
„Right 2 Water”) w ramach pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Komisja 
PETI i dwie inne komisje są zaangażowane w to budujące wydarzenie. Koordynatorzy 
omówili kwestię roli komisji PETI i zachęcają posłów do aktywnego udziału w 
wysłuchaniu. Erminia Mazzoni (przewodnicząca) wygłosi przemówienie podczas sesji 
otwierającej. Wysłuchanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 r. o godz. 15.00 w sali 
JAN 4Q2.

7) Planowanie następnego porządku dziennego

Sandrine Bélier wnioskowała o uwzględnienie w następnym porządku dziennym petycji 
dotyczących Notre-Dame-des-Landes (1342/2013 i 1645/2013). Wniosek ten został 
odrzucony. 

8) Projekty porządków dziennych

Zatwierdzono projekt porządku dziennego na lutowe posiedzenie, który zostanie 
dostarczony przez sekretariat.

9) Portal internetowy – najnowsze osiągnięcia

Posłowie z zadowoleniem przyjęli postęp osiągnięty w zakresie rozwoju nowego 
portalu internetowego komisji PETI oraz fazę pilotażową tego projektu, która 
rozpocznie się w tym tygodniu. Na następnym posiedzeniu w lutym przewodnicząca 
przedstawi sprawozdanie z oceny fazy pilotażowej i wyda zalecenia dotyczące terminu 
uruchomienia portalu. Zachęca się posłów do uczestniczenia w szkoleniach 
organizowanych w tym tygodniu (w środę i czwartek) przez Dyrekcję Generalną ds. 
Innowacji i Wsparcia Technologicznego oraz Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji. 
Sekretariat dostarczy oddzielne informacje na ten temat.

10) Sprawy różne

a) Najnowsze informacje dotyczące procedur roboczych komisji PETI 
(zarejestrowane petycje, streszczenia przesłane do tłumaczenia, streszczenia 
przekazane posłom)

Koordynatorzy zapoznali się z najnowszymi informacjami dotyczącymi ogromnego 
wzrostu liczby petycji zarejestrowanych w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012 
i 2011. W zeszłym roku zarejestrowano 2 862 petycje, co stanowi 45% wzrost 
w porównaniu z rokiem 2012 i 102% wzrost w porównaniu z rokiem 2011.

Odnotowano również, że posłowie otrzymali streszczenia petycji aż do serii 
0925/2013, które miały zostać przyjęte do dnia 20 stycznia 2014 r. W kadencji 2009 
- 2014 rozpatrywano około 10 000 petycji. 

Zostanie przygotowane podsumowanie kosztów poniesionych w związku 
z zapraszaniem składających petycje do udziału w posiedzeniach komisji PETI. 
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b) Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
agencji FRONTEX

Koordynatorzy zwrócili uwagę, że w związku z decyzjami podjętymi na posiedzeniu 
w dniu 16 grudnia 2013 r. do Konferencji Przewodniczących Komisji przesłano nowy 
wniosek dotyczący przygotowania specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w sprawie agencji FRONTEX. 

15. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2013 r.

Jarosław Leszek Wałęsa (sprawozdawca) wyjaśnił, że sprawozdanie zawiera nie tylko 
podsumowanie ubiegłorocznej działalności, lecz również przegląd całej kadencji 
parlamentarnej. Sprawozdanie składa się z trzech części: a) podsumowanie, b) nowe 
perspektywy i c) metodologia pracy. Sprawozdawca podkreślił istotne znaczenie przyjęcia 
przez komisję PETI nowych przepisów wewnętrznych i dokonania przez Parlament 
odnośnego przeglądu Regulaminu. Na zakończenie poinformował zgromadzonych, że 
kontrsprawozdawcy wyrazili zgodę na prowadzenie prac wyłącznie w oparciu o wersję 
sprawozdania w języku angielskim w celu zaoszczędzenia czasu. Termin składania poprawek 
upływa w dniu 27 stycznia 2014 r., a przyjęcie poprawek zaplanowano na posiedzenie w dniu 
11 lutego 2014 r.

Głos zabrali: Heinz K. Becker wyraził zadowolenie ze sprawozdania. Stwierdził, że w ramach 
prowadzonych prac komisja PETI powinna zacieśnić współpracę z innymi komisjami. 
Zasygnalizował, że złoży kilka poprawek.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández stwierdził, że nie należy wprowadzać zwyczaju prowadzenia 
prac wyłącznie w oparciu o jedną wersję językową i że ten przypadek należy traktować 
w kategoriach wyjątku. Zaproponował, aby w sprawozdaniu uwzględniono również wnioski o 
charakterze politycznym, takie jak znaczne zwiększenie liczby petycji w ostatnich latach oraz 
bardzo ograniczone zasoby komisji PETI, które mają za zadanie rozpatrywać te wszystkie 
petycje. Iñaki Irazabalbeitia Fernández poinformował, że tuż przed końcem mandatu 
powinien zostać uruchomiony portal internetowy, i wyraził nadzieję, że będzie on pomocny w 
pracach komisji PETI. Konieczne jest również zapewnienie większej elastyczności w 
odniesieniu do organizowania wizyt członków komisji PETI.

Charalampos Angourakis wyraził ubolewanie, że sprawozdanie jest dostępne tylko w jednym 
języku. Uznał, że konieczne jest zwrócenie uwagi na kwestie rozpatrywane przez komisję 
PETI i że należy wymienić te główne zagadnienia, ponieważ może to dać pewne wyobrażenie 
ogólnej roli, jaką w tych sprawach odgrywa UE. Dzięki temu można wyciągać wnioski 
dotyczące różnych obszarów polityki UE. Komisja PETI ma najlepszą możliwość 
przedstawiania uwag i propozycji odnoszących się do dyrektyw i ich stosowania. 
Charalampos Angourakis nie zgodził się z ust. 21 sprawozdania (obywatelstwo UE).

Jarosław Leszek Wałęsa odniósł się do przedstawionych w trakcie debaty wniosków 
służących wprowadzeniu ulepszeń w projekcie sprawozdania i z zadowoleniem przyjął 
wnioskowane poprawki. 

Przewodnicząca przypomniała, że w 2013 r. odnotowano 45% wzrost liczby petycji w 
porównaniu z rokiem ubiegłym oraz że w tej kadencji parlamentarnej od 2009 r. złożono 
około 10 000 petycji.
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Decyzja: termin składania poprawek upływa w dniu 27 lutego 2014 r. Głosowanie nad 
sprawozdaniem odbędzie się na posiedzeniu w dniach 10–11 lutego 2014 r. 

16. Sprawozdanie w sprawie wizyty informacyjnej w Grecji (17–20 września 2013 r.)

Carlos José Iturgaiz Angulo, który przewodniczył delegacji, wyraził zadowolenie z przebiegu 
wizyt na rożnych obszarach oraz ze spotkań z licznymi przedstawicielami władz 
i mieszkańców. Sprawozdanie zawiera jedenaście zaleceń dotyczących krajowych planów 
zbiórki odpadów oraz lokalizacji składowisk. Należy przestrzegać przepisów unijnych 
dyrektyw w sprawie ochrony środowiska, a także przygotowywać szczegółowe informacje na 
temat planów oraz udostępniać je obywatelom, którzy następnie mogą dokonać własnej 
oceny. Carlos José Iturgaiz Angulo stwierdził również, że Komisja musi dokonać przeglądu 
swojej polityki w zakresie finansowania ze środków publicznych oraz dokładnie monitorować 
sposób wykorzystania tych środków. Głosowanie nad poprawkami do tego sprawozdania 
może odbyć się na następnym posiedzeniu. 

Ioannis Couniniotis (Komisja Europejska, DG ds. Środowiska) potwierdził, że Komisja 
zapoznała się z tymi zaleceniami. Podkreślił, że sprawa trzech petycji dotyczących 
Grammatiko była już wielokrotnie omawiana przed grecką Radą Państwa, która wydawała 
decyzje zezwalające na dalszą realizację przedsięwzięcia. Komisja będzie bacznie przyglądać 
się temu przedsięwzięciu, lecz na obecnym etapie nie stwierdza żadnego naruszenia 
prawodawstwa UE. W odniesieniu do składowisk w Karvounari przedstawiciel Komisji 
przyznał, że wystąpiły pewne problemy, lecz wprowadzono również wyraźne usprawnienia, a 
Komisja oczekuje na dodatkowe informacje w celu przeprowadzenia bardziej dogłębnych 
analiz. Co się tyczy innych petycji, Komisja nadal dokładnie bada poszczególne sprawy.

Przewodnicząca zwróciła się do Komisji o przedstawienie uwag na temat sprawozdania, nie 
tylko informacji dotyczących działań Komisji.

Głos zabrali: Nikolaos Chountis uznał potrzebę większego usystematyzowania prac, co 
oznacza, że należy podejmować odpowiednie działania w celu wstrzymania realizacji 
niektórych przedsięwzięć, zwłaszcza jeśli dochodzi do marnotrawienia środków finansowych 
lub nie przeprowadzono niezbędnych badań. Stwierdził, że zawarte w sprawozdaniu wnioski 
są prawidłowe, lecz komisja PETI musi przedstawiać bardziej konkretne zalecenia w 
odniesieniu do różnorodnych spraw, które rozpatruje, ponieważ obywatele oczekują 
konkretnych wysiłków na rzecz zmian. 

Charalampos Angourakis poinformował, że obecnie obserwuje się również problem smogu, 
który pochodzi ze spalania drewna i prowadzi do istotnych problemów zdrowotnych. 
Przyznał, że wizyta była bardzo przydatna, lecz pomimo podejmowanych starań delegacja 
zobaczyła jedynie wierzchołek góry lodowej. Problemy środowiskowe są tak poważne, że 
należałoby dyskutować również o karach dla niektórych władz, organów czy organizacji za 
niewypełnienie należących do nich obowiązków. Charalampos Angourakis uznał również, że 
komisja PETI powinna przedstawić w sprawozdaniu bardziej konkretne zalecenia.

Nikolaos Salavrakos stwierdził, że Grecja bez wątpienia zmaga się z wieloma problemami 
dotyczącymi zanieczyszczeń i odpadów. Chodzi jednak o to, jak daleko komisja PETI może 
się posunąć pod względem prawnym, ponieważ kwestia odpadów podlega zasadzie 
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pomocniczości. Zaproponował, aby ust. 6, 7 i 8 sprawozdania miały bardziej precyzyjne i 
konkretne brzmienie, tak aby położyć większy nacisk na gospodarowanie odpadami. 

Zbigniew Zaleski wyraził opinię, że takie debaty należy przeprowadzać podczas fazy 
planowania, tak aby obie strony były świadome korzyści wynikających z przedsięwzięć 
i skutków tych przedsięwzięć.

Marino Baldini chciał podkreślić, jak ważne jest, aby wizycie informacyjnej przewodziła 
kompetentna osoba, oraz że posłowie z Grecji zaangażowali się w tę sprawę. Jego zdaniem 
wizyta ta mogłaby służyć za przykład wypełniania tego rodzaju zadań.

Kyriakos Gkikas (składający petycję) wezwał do położenia kresu wszystkim przestępstwom 
przeciwko środowisku, do jakich dochodzi w Grecji. Wszystkie tego rodzaju przedsięwzięcia 
należy poddawać dokładnej ocenie zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony 
środowiska, z uwzględnieniem odpowiednich działań w zakresie recyklingu. 

Carlos José Iturgaiz Angulo stwierdził na zakończenie debaty, że uwagi zostaną 
uwzględnione w końcowym sprawozdaniu, a przeprowadzona dyskusja pokazuje, jak istotna 
była ta wizyta. Przypomniał, że komisja PETI nie może zastosować żadnych sankcji, co 
zresztą nie leży w jej gestii, a obywatele woleliby otrzymać propozycje rozwiązań niż kar. 
Zwrócił się również do posłów o złożenie propozycji poprawek do ust. 6, 7 i 8. 

Decyzja: sprawozdanie zostanie przyjęte na posiedzeniu w lutym. 

Od godz. 10.30 obradom przewodniczył Willy Meyer (wiceprzewodniczący). 

17. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.: „Obywatelstwo UE: Twoje 
prawa, Twoja przyszłość”

Nikolaos Salavrakos (sprawozdawca) poinformował, że oczekuje na wszelkie uwagi i 
propozycje dotyczące sprawozdania. 

Nathalie Stockwell (Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości) podkreśliła, że od 2010 r. 
osiągnięto znaczny postęp. Wykaz tych osiągnięć można znaleźć na stronie internetowej.

Głos zabrali: Heinz K. Becker zaproponował uwzględnienie w sprawozdaniu dwudziestu 
pięciu wdrożonych środków, o których wspomina Komisja. Obywatelstwo Unii należy uznać 
za ważne osiągnięcie; jednak kwestie dotyczące ujednolicenia uprawnień emerytalnych lub 
traktowania obywateli państw trzecich nie powinny znaleźć się w tym sprawozdaniu.

Nikolaos Chountis zgodził się z treścią poprawek kompromisowych 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Nie 
zgodził się natomiast z dwiema pozostałymi poprawkami. 

Tatjana Ždanoka stwierdziła, że obywatelstwu Unii należy przypisać większą wartość oraz że 
należy je nadawać osobom, które mają np. łotewski lub estoński paszport, lecz nie są 
uznawane w innych państwach członkowskich za obywateli i nie posiadają pełni praw, w tym 
praw wyborczych.

Victor Boştinaru stwierdził, że należy zająć się kwestią prawa obywateli do głosowania 
i kandydowania w wyborach, która stanowi poważny podstawowy problem. Kwestię tę należy 
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rozpatrzyć wraz ze sprawozdawcą, a następnie dać Komisji wyraźny sygnał o konieczności 
podjęcia działań w tej sprawie.

Nikolaos Salavrakos wyjaśnił, że w sprawozdaniu znajdują się ogólne zasady oraz że nie 
zagłębiano się w zbyt dużym stopniu w kwestie podlegające zasadzie pomocniczości.

Decyzja: głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się na posiedzeniu w lutym.

18. Petycja 1175/2012, którą złożyła Tania Jackson (Zjednoczone Królestwo) w sprawie 
planowanej budowy dwóch jądrowych reaktorów energetycznych w Hinkley Point 
(Zjednoczone Królestwo)

Santiago Martinez Iglesias (Komisja Europejska, DG ds. Energii) poinformował, że zdaniem 
Komisji w obecnie stosowanym systemie ochrony przed promieniowaniem uwzględniono 
zależności między wiekiem i płcią a zagrożeniami związanymi z promieniowaniem oraz 
zapewniono odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 
działanie promieniowania jonizującego zarówno kobietom i mężczyznom, jak i dzieciom 
i niemowlętom. W swojej opinii przyjętej w lipcu 2012 r. zgodnie z art. 41 traktatu 
EURATOM Komisja stwierdziła, że planowana budowa dwóch jądrowych reaktorów 
energetycznych w Hinkley Point spełnia cele traktatu EURATOM. Przedstawiciel Komisji 
podkreślił, że to poszczególne państwa mają obowiązek zapewnienia i kontrolowania w 
elektrowniach odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem testów 
wytrzymałościowych, których przeprowadzanie rozpoczęto po katastrofie w elektrowni 
Fukushima. 

Głos zabrał: Keith Taylor stwierdził, że Komisja nie przeprowadziła wystarczająco 
szczegółowych dochodzeń ani badań, zwłaszcza odnośnie do ogromnego zagrożenia, jakie 
promieniowanie stwarza dla kobiet. Zwrócił się o przedstawienie dodatkowych informacji w 
tej sprawie.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji.

19. Petycja 0413/2012, którą złożył Petar Troyanski (Bułgaria), w imieniu 
Stowarzyszenia Wolności Słowa im. Anny Politkowskiej, w sprawie domniemanych 
nieprawidłowości dotyczących elektrowni jądrowych w Bułgarii

Santiago Martinez Iglesias (Komisja Europejska, DG ds. Energii) przypomniał, że to Bułgaria 
posiada kompetencje w zakresie podejmowania decyzji o ewentualnej budowie nowej 
elektrowni jądrowej na swoim terytorium. Niezależnie od tej decyzji należy zapewnić 
zgodność z przepisami UE i Euratomu. Zgodnie z art. 41 każdy projekt inwestycyjny podlega 
zgłoszeniu. W tej sprawie w 2008 r. Komisja uznała, że wszystkie aspekty inwestycji są 
zgodne z celami traktatu EURATOM. Co się tyczy dochodzeń w sprawie domniemanej 
„nadprodukcji” energii elektrycznej przez istniejącą elektrownię jądrową w Kozłoduju oraz 
planowaną elektrownię w Belene, Komisja nie może przedstawić żadnych uwag, ponieważ 
kwestia ta leży w gestii władz krajowych. Santiago Martinez Iglesias podkreślił również, że 
Komisja nie może zająć stanowiska w kwestii zawartych w petycji wniosków o wyroki 
skazujące za przestępstwo, gdyż prawo karne należy do wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.
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Głos zabrał: Iñaki Irazabalbeitia Fernández stwierdził, że Komisja prawidłowo interpretuje 
swoje kompetencje w tej sprawie, a dokumenty przygotowane przez władze bułgarskie 
wydają się spełniać normy UE. Ponownie opowiedział się również przeciwko 
wykorzystywaniu energii jądrowej.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji.

20. Petycja 1666/2013, którą złożył P.T. (Rumunia), w imieniu stowarzyszenia „Ocalić 
dzielnice Damaroaia i Bucurestii Noi”, w sprawie domniemanego naruszenia 
przepisów prawa europejskiego w odniesieniu do budowy dużej liczby budynków 
w dzielnicy historycznej „Parcelarea Bazilescu” w Bukareszcie (Rumunia)

P.T., składający petycję i przewodniczący stowarzyszenia, które przedłożyło petycję, 
wyjaśnił, że w dwóch dzielnicach Bukaresztu realizowane są duże projekty dotyczące 
budowy ponad dwustu budynków, w tym na obszarze, na którym znajdują się zabytki 
historyczne. Z uwagi na wpływ wywierany przez niektóre grupy interesu władze Bukaresztu 
naruszają przepisy w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Budynki powstają bez 
wydzielania na przylegających obszarach miejsca na tereny zieleni, jak również nie 
przewidziano budowy miejsc parkingowych. Składający petycję zwrócił się do Unii o pomoc 
w ochronie Rumunii. 

Daniela-Valeria Andrei (Komisja Europejska, DG ds. Środowiska) poinformowała, że jest to 
dość nowa petycja oraz że Komisja analizuje obecnie poruszone w niej kwestie i zgodnie 
z procedurą przedstawi odpowiedź na piśmie.

Głos zabrał: Victor Boştinaru stwierdził, że omawiany projekt jest typowym przykładem 
tego, co dzieje się obecnie w Bukareszcie. Wspomniany obszar Bukaresztu był zawsze pełen 
zieleni, nawet w okresie komunizmu, i jest to największy teren zieleni w całym mieście. Wraz 
z realizacją tego projektu poziom zanieczyszczeń wzrasta. Victor Boştinaru zwrócił również 
uwagę, że omawiany obszar ma charakter historyczny oraz podlega specjalnej ochronie, 
dzięki czemu nie mogą na nim powstawać wysokie budynki. W poruszanej sprawie doszło 
nawet do naruszenia wymogów bezpieczeństwa na wypadek trzęsienia ziemi. Władze 
Bukaresztu przyjęły bardzo liberalne podejście do tego projektu, a Bukareszt – pod względem 
zabudowy – jest najbardziej zagrożonym obszarem w Rumunii. Zdaniem posła w ramach 
realizacji tego projektu dochodzi do procederu prania pieniędzy. Należy przekazać jasne 
stanowisko parlamentowi Rumunii, Senatowi, a także władzom Bukaresztu i rumuńskiemu 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta. Postanowiono zwrócić się do Komisji Europejskiej o 
przekazanie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie oraz podjęto decyzję o przesłaniu 
petycji do komisji petycji w rumuńskim parlamencie oraz do Senatu i rumuńskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

21. Petycja 0359/2012, którą złożyła Maria Elena Solís Yánez (Hiszpania) w sprawie 
zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej na wyspach Fuerteventura i Lanzarote 
(Wyspy Kanaryjskie), rzekomo naruszającego dyrektywę OOŚ oraz dyrektywę 
siedliskową

oraz
Petycja 0559/2012, którą złożył Pedro Hernández Camacho (Hiszpania), 
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ze 164 podpisami, w sprawie zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej na wyspach 
Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), rzekomo naruszającego 
dyrektywę OOŚ oraz dyrektywę siedliskową

oraz
Petycja 0683/2012, którą złożyła Maria del Carmen Cabrera González (Hiszpania) 
w sprawie zezwolenia na poszukiwanie ropy naftowej na wyspach Fuerteventura 
i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), rzekomo naruszającego ramową dyrektywę 
wodną

oraz
Petycja 1826/2012, którą złożył Daniel Pérez Creus (Hiszpania) w sprawie 
zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej na wyspach Fuerteventura i Lanzarote 
(Wyspy Kanaryjskie)

oraz
Petycja 0801/2013, którą złożyła María Mercedes Gómez Sande (Hiszpania) w 
sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania ropy 
naftowej wokół wysp Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie)

Pedro Hernández Camacho (składający petycję) wyjaśnił, że pięć wspomnianych petycji 
dotyczy kwestii energii i ochrony środowiska w kontekście poszukiwania ropy naftowej na 
wyspach Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie). Poinformował, że rząd hiszpański 
wydał zezwolenie na odwierty na głębokich wodach na obszarze o powierzchni ponad 6 tys. 
km2. Każdego roku na Wyspy Kanaryjskie przyjeżdża ponad 12 mln turystów. 
Przedsięwzięcia te, realizowane z korzyścią dla prywatnego koncernu naftowego, zagrażają 
temu, co stanowi dobro narodowe Wysp Kanaryjskich. Doszło do naruszenia przepisów 
dyrektywy dotyczących odwiertów na głębokich wodach i nie przeprowadzono oceny 
rozwiązań alternatywnych. Ponadto odwierty mogą powodować zagrożenie sejsmiczne. 
Komisja Europejska jest jednak w pełni świadoma całej sytuacji, lecz przymknęła oko na tę 
sprawę i nie podjęła działań odnośnie do wspomnianego przedsięwzięcia. 

Zaprezentowano film wideo. Głos zabrali: Richard Steiner, Marisa Tejedor i Horst Likens. 
Przemówienie p. Wilsona dostarczono w formie pisemnej. 

Maria del Carmen Cabrera González (składająca petycję) podkreśliła, że woda morska to 
jedyne źródło wody do picia na Wyspach Kanaryjskich, na których nie ma zbyt wielu rzek, 
jezior czy obfitych opadów deszczu. Woda to dobro wspólne, a nie zasób, który można 
wykorzystywać do osiągania zysków w ramach prowadzonego biznesu. Wyjaśniła, że 
składający petycję walczą również dla dobra przyszłych pokoleń, i stwierdziła, że 
niewyobrażalne jest to, iż do takich sytuacji dochodzi w XXI w.

Domingo Montanez Montanez (składający petycję) podkreślił zagrożenia, z jakimi należy się 
liczyć w przypadku ewentualnego wycieku podczas odwiertów na głębokich wodach. 
Zależność wysp od zakładów odsalania w celu uzyskania całości występującej tu wody 
słodkiej sprawia, że istnieje szczególne zagrożenie w przypadku wycieku ropy naftowej. Nie 
ma wątpliwości co do rozmiaru szkód będących następstwem takiego wycieku ani nie ma 
gwarancji, że do niego nie dojdzie.

María Mercedes Gómez Sande (składająca petycję) zapytała o znaczenie wszystkich 
przepisów europejskich, takich jak na przykład Europejska Konwencja Krajobrazowa, skoro 
nie przestrzega się ich na szczeblu krajowym. W omawianym przedsięwzięciu nie 
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przewidziano udziału obywateli. Nie są przestrzegane przepisy dotyczące planowania 
krajobrazu ani nie zwraca się uwagi na wymogi zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 
Wysp i turystyki.

Daniel Fernandez Gomez (Komisja Europejska, DG ds. Środowiska) poinformował, że to 
władze krajowe posiadają kompetencje w zakresie wdrażania i przestrzegania prawodawstwa 
UE, co pomaga uniknąć zagrożeń związanych z tego rodzaju działalnością. Komisja 
Europejska zwróciła się o informacje do władz hiszpańskich, które wyjaśniły, że 
przedsięwzięcia dotyczące poszukiwania ropy naftowej podlegały ocenie oddziaływania na 
środowisko, z uwzględnieniem bezpośredniego i pośredniego wpływu tych przedsięwzięć na 
środowisko. Przed wydaniem przez właściwe organy końcowego zezwolenia na realizację 
przedsięwzięć Komisja nie może stwierdzić, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących 
oceny oddziaływania na środowisko. Po zatwierdzeniu przedsięwzięć Komisja będzie ściśle 
monitorowała przestrzeganie wszystkich wymogów zawartych w prawodawstwie UE.

Głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar poinformował, że przedstawiciele ugrupowania 
socjalistycznego z Hiszpanii wyrażają pełne poparcie dla składających petycje. Istnieje wiele 
wątpliwości dotyczących nieprzestrzegania prawodawstwa UE w zakresie ochrony 
środowiska. Dla Wysp Kanaryjskich podstawowe znaczenie ma zrównoważona turystyka,
natomiast planowane przedsięwzięcie jest sprzeczne z jej założeniami. Wątpliwości budzi 
także stosowanie dyrektyw dotyczących inwestycji publiczno-prywatnych, fauny i flory oraz 
obszarów chronionych należących do sieci Natura 2000. Nie przestrzega się również zasady 
konkurencji, ponieważ realizację wszystkich przedsięwzięć powierzono jednej firmie. Juan 
Fernando López Aguilar wezwał do wstrzymania realizacji tego przedsięwzięcia. 

Victor Boştinaru przypomniał o katastrofie związanej z wyciekiem ropy naftowej, do której 
doszło w Zatoce Meksykańskiej, oraz o rozmiarze skutków tej katastrofy, a także stwierdził, 
że Komisja powinna wziąć pod uwagę wnioski płynące z tej tragedii. Przypomniał, że 
przedsięwzięcie to podlegało wyłącznie ocenie oddziaływania na środowisko. Obecnie toczą 
się negocjacje w sprawie wprowadzenia zmian do dyrektywy, których celem jest zapewnienie 
przejrzystości i obiektywności oraz zapobieganie konfliktom interesów w przypadku 
podobnych przedsięwzięć. Victor Boştinaru przypomniał, że lokalne władze i społeczeństwo 
sprzeciwiają się realizacji przedsięwzięcia oraz że nie przeprowadzono konsultacji z 
zainteresowanymi stronami ani nie dokonano oceny alternatywnych źródeł. 

Gabriel Mato Adrover przypomniał, że Komisja nie stwierdziła żadnych przypadków 
naruszenia przepisów. Poinformował, że przeprowadzono liczne konsultacje społeczne na 
temat tego przedsięwzięcia, m.in. z udziałem różnych rodzajów instytucji, organów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, jak również z rybakami, a nawet z ekologicznym 
klubem rowerowym, co oznacza, że w konsultacjach uczestniczyły tysiące osób. 

Raül Romeva i Rueda stwierdził, że nie przeprowadzono odpowiednich konsultacji, a opinie 
społeczeństwa zostały zignorowane. Omawiane przedsięwzięcie jest sprzeczne z modelem 
dotyczącym ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych. Podkreślił również poważne i 
nieodwracalne skutki dla środowiska.

Vicente Miguel Garcés Ramón przypomniał, że obowiązkiem UE jest monitorowanie sytuacji 
na terytorium Unii i należy wziąć pod uwagę to, że władze lokalne sprzeciwiają się temu 
przedsięwzięciu. Zwrócił się do Komisji, aby była bardziej stanowcza i domagała się wciąż 
brakujących informacji. Należy także domagać się od rządu hiszpańskiego, aby dopilnował, 
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by lokalna ludność nie stanęła w obliczu utraty źródła utrzymania ani nie odniosła strat w 
obszarze turystyki. Komisja PETI powinna zwrócić się do Komisji o kontynuowanie 
dochodzenia w tej sprawie.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández uznał, że zakres tej sprawy wykracza poza kwestie 
przestrzegania dyrektyw, ponieważ dotyka zagadnienia praw podstawowych obywateli. W 
tym przypadku problem dotyczy wody do picia, której zasoby są zagrożone, a naszym 
obowiązkiem jest ochrona praw obywateli wysp do dostępu do wody pitnej. Wiercenia 
poszukiwawcze ropy naftowej, prowadzone na wodach wzdłuż wybrzeży Wysp Kanaryjskich, 
są sprzeczne z tą zasadą.

Willy Meyer (wiceprzewodniczący) wyraził zdumienie, że przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego są zmuszeni apelować na tym forum o przestrzeganie zasady ostrożności 
w odniesieniu do tego rodzaju przedsięwzięcia, natomiast nie czyni tego Komisja Europejska, 
która przedstawia sprzeczne odpowiedzi na złożone skargi. Wyraził zaniepokojenie z związku 
z tym, że – jak wynika z dowodów przekazanych przez eksperta Richarda Steinera, który 
dokonał przeglądu OOŚ dostarczonej przez przedsiębiorstwo Repsol – niektóre odwierty na 
Wyspach Kanaryjskich są głębsze niż ten, który był przyczyną wycieku w Zatoce 
Meksykańskiej, oraz stwierdził, że z uwagi na tę katastrofę władze Stanów Zjednoczonych 
nie zatwierdziłyby tego rodzaju przedsięwzięcia. Wiceprzewodniczący zwrócił również 
uwagę, że zgodnie z opinią Richarda Steinera w przypadku awarii doszłoby do wycieku ropy 
naftowej w ilościach, które znacznie przekraczają te sugerowane w OOŚ.

Tłumaczenie ustne zakończyło się o godz. 12.46. Dalsza część posiedzenia odbywała się 
wyłącznie w języku hiszpańskim. 

Decyzja: petycje pozostają otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji.

* * *

22. Petycje sekcji B

Następujące petycje zostaną zamknięte: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 
0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 
1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 
1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Następujące petycje zostaną przeniesione z sekcji „B” i ich rozpatrywanie pozostanie otwarte: 
0181/2011, 0134/2012, 1321/2012 i 1555/2012.

o O o

23. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 10.02.2014, w godz. 15.00–18.30
 11.02.2014, w godz. 9.00–12.30

Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 12.57.
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Załączniki:

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniu 16 grudnia 2013 r.



PE527.915v01-00 18/21 PV\1020678PL.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 (1/2), Willy Meyer (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2)

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

Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (2), Nikolaos Chountis (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (1/2), Peter Jahr (1/2), Judith A.
Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1/2), Jarosław Leszek Wałęsa (1/2), Angelika Werthmann (1/2), Zbigniew Zaleski (2), Tatjana 
Ždanoka (2)

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

Charalampos Angourakis (2), Marino Baldini (2), Daniel Caspary (1/2), Vicente Miguel Garcés Ramón (2), Jaroslav Paška (1/2), Keith 
Taylor (2)

187 (2)

193 (3)

Juan Fernando López Aguilar (2), Antonio López-Istúriz White (2), Gabriel Mato Adrover (2), Francisco José Millán Mon (1), Raül 
Romeva i Rueda (2), Antolín Sánchez Presedo (1)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.1.2014
(2) 21.1.2014

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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

Javier Carrillo Castano, Maria del Carmen Cabrera Gonzalez, Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, Maria Mercedes Gomez 
Sande, Kyriakos Gkikas, Pedro Hernandez Camacho, Ismael Antonio Lopez Perez, Ana Miranda Paz, Domingo Montanez Montanez, 
Charlotte Oliver, Jean Papadopoulos, P. T., Ana Martina Varela Velo

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 (*)

Tibor Vaszi, Orestis Nikou, Ewa Ptaszynska, Jose J. Diaz Del Castillo, Paulo Silva, Noelia Vallejo Pedregal, Jose M. Ramos Florido, 
Vincent Depaigne, Nikolaos-I. Iliopoulos, Nathalie Stockwell, Ioannis Couniniotis, Santiago Martinez Iglesias, Daniela-Valeria Andrei, 
Daniel Fernandez Gomez, Anna Wlazlo, Gabriele 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

European 
Ombudsman

Aidan O'Sullivan

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

Mina Petrucci, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina
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