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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 1 października 2009 r., w godz. 10.15–12.35 i 15.10–17.15

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek 1 października 2009 r. 
o godz. 10.15.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 428.285)

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dni 1–2 września 2009 r. (PE 428.150): 
protokół zatwierdzono z poprawką na str. 7 w akapicie piątym w jedenastym wersie, gdzie 
na wniosek posła Pascale’a Gruny’ego skreślono słowa Madrytu i).

Głos zabrali: poseł Pascale Gruny i przewodnicząca.

3. Rozpatrzenie poprawek i głosowanie nad projektem sprawozdania w sprawie 
sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
w 2008 r. (2009/2088 (INI)) sprawozdawczyni: Chrysoula Paliadeli (S&D)

Sprawozdawczyni przedstawiła projekt sprawozdania, podkreślając znaczenie 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla ogólnego funkcjonowania 
instytucji UE. Zachęciła wszystkie instytucje europejskie, a w szczególności Komisję 
Europejską, do współpracy z Rzecznikiem i przedsięwzięcia odpowiednich środków 
w związku z wnioskami z jego dochodzeń. Sprawozdawczyni podziękowała posłom 
za wkład w postaci poprawek, a Karen Chioti z sekretariatu za pomoc w sporządzeniu 
sprawozdania. 
Głos zabrali: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny i przewodnicząca. 
Decyzja: sprawozdanie, po poprawkach, został przyjęty 19 głosami za, przy jednym 
wstrzymującym się.
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4. Przyjęcie projektu opinii Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 – sekcja VIII – Europejski Rzecznik 
Praw Obywatelskich – sprawozdawczyni: Margrete AUKEN (Verts/ALE) 

Głos zabrała: przewodnicząca. 
Decyzja: opinia została przyjęta 19 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się. 

5. Komunikaty przewodniczącej:

 Po głosowaniach nad sprawozdaniem Chrysouli Paliadeli i opinią Margrete Auken 
komisja PETI skoncentruje się na stosowaniu dyrektywy siedliskowej, w oparciu 
o ogólną prezentację analizy zewnętrznej przez przedstawiciela autorów: Nicolasa de 
Sadeleera. Analiza została przesłana do wszystkich posłów przez departament 
tematyczny odpowiedzialny za jej publikację. Członkowie komisji ENVI są
zaproszeni do udziału w dyskusji.

 Następnie komisja PETI dokona przeglądu szeregu petycji odnoszących się konkretnie 
do problemu stosowania dyrektywy siedliskowej w poszczególnych krajach UE.

 Składający petycje zapowiedzieli obecność w związku z następującymi punktami: 
- punkt 12: Jean-Marie Salomon reprezentujący składających petycje 37/2005 

i 613/2009;
- punkt 13: David Cholon (Président du Syndicat des Paludiers) i Jean-Paul 

Declerq, Président de l'Association „Vert Pays Blanc et Noir” w sprawie 
petycji 551/2008;

- punkt 19: Billy Leonard z Irlandii Północnej w sprawie petycji 650/2008 
dotyczącej wysypisk odpadów w hrabstwie Derry;

- punkt 21: Vinczay Tibor, burmistrz Szentgotthqard (Węgry), w sprawie 
petycji 1885/2008 dotyczącej spalarni odpadów; obecny będzie także Tibor 
Peto, przedstawiciel węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 Punkt 15: petycja 169/2007, składający petycję, Marc de Schower, zapowiedział, że 
choć nie może być obecny, zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag w późniejszym 
terminie: będzie oglądał obrady za pośrednictwem transmisji internetowej.

 Popołudniowej części obrad będzie przewodniczyć wiceprzewodnicząca Agnès 
Hankiss.

 Popołudniowa część obrad rozpocznie się od dyskusji nad dokumentem roboczym 
przedstawionym przez Dianę Wallis dotyczącym programu sztokholmskiego. Komisja 
Petycji jest zaangażowana w tę kwestię wraz z komisjami przedm. właśc. (JURI, LIBE 
i AFCO). W dokumencie roboczym przedstawiono w zarysie prace komisji PETI nad 
petycjami odnoszącymi się do zagadnień objętych programem sztokholmskim. 
Komisja PETI może zostać wezwana do przedstawienia szczegółowych poprawek do 
projektu rezolucji, który sporządzą komisje przedm. właśc.

 Przewodnicząca zaznaczyła, że w poprzednim tygodniu do wszystkich grup rozesłano 
wykaz petycji, co do których postępowanie zostanie ponownie otwarte lub zamknięte 
z podanych przyczyn. Jeśli do końca posiedzenia posłowie nie przedstawią uwag do 
wykazu, zostanie on uznany za zatwierdzony. Zaznaczyła też, że postępowanie 
w sprawie petycji 734/2008 pozostanie otwarte.
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6. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów:

 Zarządzanie procesem rozpatrywania petycji: na obecnym etapie nie ma uwag, 
dalsza wymiana poglądów odbędzie się w razie potrzeby na dalszym etapie w oparciu 
o istniejące wytyczne.

 Wyznaczenie sprawozdawców/sprawozdawców komisji opiniodawczej zgodnie 
z systemem d'Hondta lub systemem punktów, lub bez systemu punktów: mimo że 
system d'Hondta stanowi cenne narzędzie w ogólnej działalności Parlamentu 
Europejskiego, nie odpowiada w pełni specyfice prac Komisji Petycji; dlatego 
powinien być stosowany w bardziej elastyczny sposób, który zapewni sprawiedliwy 
rozdział sprawozdań i opinii pomiędzy grupami politycznymi.

 Komisja Petycji sporządzi opinię dotyczącą sprawozdania z własnej inicjatywy
w sprawie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010,
(o zgodę na jego sporządzenie zwróciła się komisja ENVI) – sprawozdawcę wyznaczy 
grupa S&D.

 Komisja Petycji sporządzi także opinię dotyczącą 26. rocznego sprawozdania 
Komisji Prawnej w sprawie stosowania prawa wspólnotowego: sprawozdawcę 
komisji opiniodawczej grupa EPL;

 Sprawa skierowana przez posiedzenie plenarne - petycja 486/2008: na posiedzeniu 
plenarnym we wrześniu 2009 r. posłanka do PE Arlene McCarthy zabrała głos
w imieniu składającego petycję, Michaela Schieldsa, wyborcy z jej okręgu; 
zaapelowała do Komisji Petycji o zwrócenie się władz bułgarskich o niezwłoczne 
dokonanie przeglądu materiału dowodowego, ponieważ brytyjski sekretarz stanu 
ds. sprawiedliwości ułaskawił składającego petycję. Komisja Petycji skontaktuje się 
z władzami bułgarskimi.

 Dalsze działania w związku ze sprawozdaniem Margrete Auken przyjętym 
w marcu 2009 r.: w związku z nieobecnością Margrete Margrete Auken dyskusję 
przełożono.

 Przesłuchania desygnowanych komisarzy: zostanie wystosowane pismo do 
Konferencji Przewodniczących Komisji, w którym komisja PETI poinformuje, że 
chciałaby wziąć udział w przesłuchaniach przyszłych komisarzy w związku 
z zamiarem przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który 
zapowiedział powołanie komisarza odpowiedzialnego za prawa podstawowe
i komisarza odpowiedzialnego za sprawy obywatelskie.

 Procedura wyboru Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: tak jak miało 
to miejsce w przeszłości, zostanie stworzona specjalna strona internetowa, aby 
procedura wyboru była maksymalnie przejrzysta dla posłów i opinii publicznej; 
w poniedziałek 19 października 2009 r. w Strasburgu odbędzie się nadzwyczajne 
posiedzenie komisji PETI, która wypowie się na temat dopuszczalności kandydatów. 
Posiedzenie odbędzie się przy drzwiach zamkniętych.

 Sprawy różne: przewodnicząca będzie nalegała, aby rząd rumuński przedstawił 
uwagi na temat projektu budowlanego w pobliżu Katedry św. Józefa w Bukareszcie 
(petycje 67/2007 i 149/2007); rumuński premier nie odpowiedział na pismo 
skierowane przez byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta
Pötteringa.



PE429.670v01-00 4/12 PV\792440PL.doc

PL

7. Petycja 0251/2007, którą złożył Marin Galea (Malta) w imieniu Din L-Art Helwa, 
z ponad 10 000 podpisów, w sprawie ochrony obiektu archeologicznego Ta' Cenc 
(Gozo, Malta)

Petycja 496/2006, którą złożył M. T. Turvey (prawdopodobnie Wielka Brytania) 
w sprawie skargi, jaką złożył do spółki energetycznej Sevillana-Endesa w związku 
z dyrektywą 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej

Głos zabrali: Isabel Lourenco de Faria (przedstawicielka Komisji Europejskiej), 
Simon Busuttil, John Attard-Montalto i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej i zaplanować ponowne poddanie pod 
dyskusję na następnym posiedzeniu komisji PETI zaraz po spotkaniu przedstawicieli 
Komisji Europejskiej i władz maltańskich wyznaczonym na połowę października
2009 r.

8. Przedstawienie analizy pt. „Ustawodawstwo i praktyki krajowe w odniesieniu do 
wdrożenia dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności art. 6”

Ekspert, Nicolas de Sadeleer, zwrócił uwagę na najważniejsze wnioski z analizy 
przedstawione poniżej:

 wszystkie państwa członkowskie powinny w trybie pilnym zakończyć proces 
wyznaczania terenów i określić wiążące środki gospodarowania w odniesieniu do
każdego z nich;

 państwa członkowskie muszą przyjąć ustawodawstwo zapewniające szczegółowe 
gwarancje niezależności odpowiednich ocen oddziaływania, aby uniknąć 
subiektywnych ocen (podkreślił, że odpowiednie oceny oddziaływania muszą 
cechować się wysokim poziomem naukowym; ważne jest uwzględnienie wszelkich 
oddziaływań bezpośrednich i pośrednich, w tym krótko- i długoterminowych, a także 
oddziaływań łącznych i synergicznych, przeanalizowanie możliwych rozwiązań 
alternatywnych, a w razie potrzeby środków kompensujących i łagodzących mających 
na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania danego przedsięwzięcia na dany 
teren);

 Komisja Europejska powinna sporządzić nowe wytyczne dla państw członkowskich 
dotyczące zawartości odpowiednich ocen oddziaływania;

 proces podejmowania decyzji powinien być maksymalnie przejrzysty i obejmować 
konsultacje społeczne, organizowane jak najwcześniej, najlepiej na etapie procedury 
przeglądu (w razie uznania opcji alternatywnej za niemożliwą właściwe władze 
powinny przedstawić konkretne wyjaśnienia, wyjaśniając przesłanki swojej decyzji);

 władze krajowe powinny zwracać się do Komisji Europejskiej o opinię, ilekroć na 
terenie Natura 2000 znajdują się siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym;

 Komisja Europejska powinna być bardziej proaktywna, jeżeli chodzi o wszczynanie 
dochodzeń przeciwko państwo członkowskim w związku z nieprzestrzeganiem
dyrektywy siedliskowej.

Posłowie i przedstawicielka Komisji Europejskiej z zadowoleniem przyjęli analizę 
i sformułowane w niej zalecenia; podkreślili, że przyszłe prace muszą koncentrować 
się na środkach mających na celu lepsze egzekwowanie dyrektywy siedliskowej, a nie 
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jej zmianę.

Głos zabrali: Nicolas de Sadeleer (ekspert), Carlos José Iturgaiz Angulo (który 
przewodniczył obradom w zastępstwie przewodniczącej w godz. 11.05–11.25), 
François Kremer (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Sandrine Bélier, Peter Jahr, 
Chrysoula Paliadeli (która przewodniczyła obradom w zastępstwie przewodniczącej 
w godz 11.25–11.30), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru
i przewodnicząca.

9. Petycja 0543/2008, którą złożył Carlos Rios Torres (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia ochrony środowiska „Fauna de Cubelles”, z 2 720 podpisami, 
w sprawie protestu przeciwko budowie mostu u ujścia rzeki Foix, która stanowi 
część obszaru Natura 2000

Głos zabrały: Isabel Lourenco de Faria (przedstawicielka Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.
Decyzja: zamknąć postępowanie w sprawie petycji na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej.

10. Petycja 37/2005, którą złożyła Laurence de la Martinière (Francja), w imieniu 
stowarzyszenia A.D.I.P.H.C.M., w sprawie wybudowania głównej obwodnicy 
autostrady wokoło Orleanu

Petycja 613/2009, którą złożył Jean-Marie Salomon (Francja), w imieniu 
„MARDIËVAL”, w sprawie niedopuszczalnego zastosowania ustaleń partnerstwa 
publiczno-prywatnego w odniesieniu do budowy mostu Mardië (Loiret)

Głos zabrali: Jean-Marie Salomon (składający petycję), David Grimeaud i Christian 
Servenay (przedstawiciele Komisji Europejskiej) oraz przewodnicząca.
Decyzja: podtrzymać sprzeciw wobec planowanej budowy mostu w Mardië; 
pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje z Komisji Europejskiej oraz skierować pismo do francuskiego 
Ministerstwa Środowiska.

11. Petycja 0551/2008, którą złożył Olivier Pereon (Francja) w imieniu Związku 
Pracowników Słonych Bagien, w sprawie rzekomego naruszenia dyrektywy 
92/43/EWG przy wydawaniu pozwolenia planistycznego na roboty budowlane 
w pobliżu planowanej strefy NATURA 2000 w Guérande

Głos zabrali: Jean- Paul Declercq (w imieniu składającego petycję), David Grimeaud 
i Joseph van der Stegen (przedstawiciele Komisji Europejskiej), Sandrine Bélier, 
Pascale Gruny i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej oraz skierować pismo do nowego
burmistrza Guérande i francuskiego Ministerstwa Środowiska, podkreślając 
zaniepokojenie posłów niedostateczną oceną skutków środowiskowych 
i gospodarczych przedsięwzięcia w Guérande oraz ogólną praktyką dzielenia dużych 
przedsięwzięć budowlanych (takich jak te, o których mowa w petycjach 37/2005 
i 613/2009) w celu obejścia prawodawstwa dotyczącego oceny oddziaływania na 
środowisko.
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Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.35 i wznowione o godz. 15.10; obradom 
przewodniczyła Ágnes Hankiss (wiceprzewodnicząca)

12. Rozpatrzenie dokumentu roboczego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
w służbie obywateli” znanego również jako „program sztokholmski” –
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis z zadowoleniem przyjęła program sztokholmski przedstawiony przez 
prezydencję szwedzką i podkreśliła, że dokument roboczy ma na celu zwrócenie 
szczególnej uwagi na zagadnienia pokrywające się z kwestiami, które obywatele 
zgłaszali Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w celu znalezienia stosownego 
rozwiązania lub uzyskania zadośćuczynienia. Zaznaczyła, że otrzymano petycje 
w wielu sprawach wchodzących w zakres programu, i podkreśliła, że świadczą one 
zarówno o istnieniu dużej rozbieżności między oczekiwaniami obywateli 
a prawodawstwem UE, jak i o problemach ze stosowaniem przez państwa 
członkowskie istniejącego już prawa. Nawiązała do kwestii takich jak pełne 
korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się, polityka wizowa oraz
wzajemne uznawanie i uczestnictwo w życiu demokratycznym Unii.

Głos zabrali: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (przedstawicielka Komisji Europejskiej), 
Pascale Gruny, David Lowe (kierownik wydziału) i przewodnicząca.
Decyzja: dokument roboczy w sprawie programu sztokholmskiego przyjęto bez uwag. 
Dianę Wallis upoważniono do sformułowania poprawek do projektu rezolucji, który 
zostanie złożony wspólnie przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, Komisję Prawną oraz Komisję Spraw Konstytucyjnych
w dniu 8 października 2009 r. Przyjęcie projektu poprawek przez Komisję Petycji 
odbędzie się w drodze procedury pisemnej do dnia 22 października 2009 r.

13. Petycja 0650/2008, którą złożył Billy Leonard (Irlandia), w sprawie zaniepokojenia 
opinii publicznej w związku ze szkodliwym łącznym wpływem czterech wysypisk 
odpadów zlokalizowanych w Ringsend (hrabstwo Derry, Irlandia Północna)

Głos zabrali: Billy Leonard (składający petycję), Stephanos Ampatzis i Jose Diaz Del 
Castillo (przedstawiciele Komisji Europejskiej), Bairbre de Brún, Csaba Sándor 
Tabajdi, David Lowe (kierownik wydziału) i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej; przewodnicząca wystosuje pismo do 
władz Irlandii Północnej z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii poruszonych 
w petycji.

14. Petycja 0206/2007, którą złożył David Rogers (Irlandia), w sprawie nieprzyjemnego 
zapachu oraz zanieczyszczenia środowiska w sąsiedztwie wysypiska śmieci 
Whiteriver w Collon (Irlandia)

Głos zabrali: Liam Cashman (przedstawiciel Komisji Europejskiej) i przewodnicząca.
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Decyzja: zamknąć postępowanie w sprawie petycji na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej.

15. Petycja 1885/2008, którą złożył Viniczay Tibor (Węgry) w imieniu władz miejskich 
Szentgotthard, w sprawie lokalizacji spalarni odpadów w Lafnitztal w Austrii

Głos zabrali: Tibor Viniczay (składający petycję), Stephanos Ampatzis (przedstawiciel 
Komisji Europejskiej), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún 
i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej; przewodnicząca wystosuje pismo do 
władz austriackich, w którym poinformuje o obawach posłów w związku 
z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko; następnie petycja zostanie 
skierowana do komisji ENVI w celu uzyskania jej opinii na temat transgranicznego 
oddziaływania pewnych przedsięwzięć.

16. Petycja 1129/2008, którą złożyła Veronica Dini (Włochy) w imieniu 
L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis Mazzini – Savena” i Comitato Palsport 
Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, w sprawie przedsięwzięcia z zakresu 
transportu publicznego w Bolonii i San Lazzaro di Savena (Włochy)

Głos zabrali: Stephanos Ampatzis (przedstawiciel Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.
Decyzja: zamknąć postępowanie w sprawie petycji na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej.

17. Petycja 0614/2002, którą złożyła Sylvie Lindeperg (Francja) w sprawie nieuznania 
we Francji doświadczenia zawodowego zdobytego w Wielkiej Brytanii

Głos zabrali: Ursula Scheuer (przedstawicielka Komisji Europejskiej), David Lowe 
(kierownik wydziału), Pascale Gruny i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej;

18. Petycja 0930/2005, którą złożył Marc Stahl (Niemcy), w sprawie uznania 
w Niemczech dyplomów z fizjoterapii uzyskanych w Holandii

Głos zabrali: Andras Mogyoro (przedstawiciel Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej uzyskane po orzeczeniu sądu 
niemieckiego w sprawie składającego petycję;

19. Petycja 0357/2006, którą złożył Kenneth Abela (Malta), w sprawie rzekomego 
naruszenia prawodawstwa WE dotyczącego uznawania równoważnych kwalifikacji 
przez władze maltańskie

Głos zabrały: Angelika Koman (przedstawicielka Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.



PE429.670v01-00 8/12 PV\792440PL.doc

PL

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte na wniosek Simona
Busuttila (zwrócono się do Komisji Europejskiej o pisemne potwierdzenie informacji 
ustnej).

20. Petycja 1297/2007, którą złożył F.J.C. (Malta) w sprawie niewdrożenia przez władze 
maltańskie dyrektywy 2002/85/WE

Głos zabrali: Jean-Paul Repussard (przedstawiciel Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte na wniosek Simona 
Busuttila (zwrócono się do Komisji Europejskiej o pisemne potwierdzenie informacji 
ustnej)

21. Petycja 0995/2002, którą złożył Stylianos Zambetakis (Grecja) w imieniu greckiego 
stowarzyszenia właścicieli statków pasażerskich, w sprawie wdrożenia w Grecji 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 dotyczącego kabotażu morskiego

Głos zabrały: Joanna Warnel (przedstawicielka Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej; przekazać petycję do wglądu do 
Komisji Transportu i Turystyki;

22. Petycja 0299/2005, którą złożył Oisin Jones-Dillon (Irlandia) w sprawie opłaty 
wyjazdowej na Malcie

Petycja 0415/2005, którą złożyła Anna Ignacak Mifsud (Malta) w sprawie opłaty 
wyjazdowej na Malcie

Petycja 419/2005, którą złożył Robert G. Coenen (Holandia) w sprawie opłaty 
wyjazdowej na Malcie

Petycja 0533/2005, którą złożył Matthew Buttigieg (Malta) w sprawie ograniczania 
swobodnego przepływu osób spowodowanego wysokimi opłatami lotniczymi na 
Malcie

Petycja 0490/2006, którą złożył Michael Tanti-Dougall (Malta) w imieniu 
Federacyjnego Związku Biur Podróży i Turystyki (Federated Association of Travel 
and Tourism Agents, FATTA), w sprawie opóźnionych działań Komisji w związku 
ze skargą dotyczącą podatku wyjazdowego na Malcie

Głos zabrały: Joanna Warnel (przedstawicielka Komisji Europejskiej) 
i przewodnicząca.
Decyzja: zamknąć postępowania w sprawie petycji 299/2005, 533/2005 i 490/2006 
dotyczących opłaty wyjazdowej w przypadku lotnictwa na podstawie odpowiedzi 
ustnej Komisji Europejskiej (poproszono o pisemne potwierdzenie informacji, że do 
Malty zwrócono się o zniesienie opłaty); pozostawić otwarte postępowanie w sprawie 
petycji 415/2005 i 419/2005 dotyczących także opłaty wyjazdowej na statkach
(Komisja Europejska przedstawi dodatkowe informacje).
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23. Petycja 0363/2007, którą złożyła Doris Mueller (Niemcy) w sprawie rzekomych 
przypadków łamania przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przez 
władze greckie

Głos zabrali: Martin Gajda (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Peter Jahr 
i przewodnicząca.
Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej (postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęte przez KE przeciwko Grecji trafiło 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - C-155/09 - zwrócono się do Komisji 
Europejskiej o pisemne potwierdzenie odpowiedzi ustnej).

24. Petycje w części B

 Postępowanie w sprawie petycji 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 
220/2007, 578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 
40/2008, 60/2008, 91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 
1009/2008, 1170/2008, 1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 
1429/2008, 1481/2008; 1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 
1800/2008, 1817/2008, 1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 
1876/2008, 0004/2009, 0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 
0269/2009, 0292/2009, 0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 
0408/2009, 0489/2009 zamknięto na podstawie odpowiedzi Komisji Europejskiej.

 Petycje 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 zostaną 
rozpatrzone w części A na jednym z następnych posiedzeń

25. Termin i miejsce następnego posiedzenia

 Wtorek 3 listopada 2009 r., w godz. 15.00–18.30 i środa 4 listopada 2009 r., w godz. 
9.00–12.30, Bruksela.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.15.
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