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Komisja Petycji

PETI_PV(2009)11_03_04

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 3 listopada 2009 r., w godz. 15.00–18.30,

i 4 listopada 2009 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 3 listopada 2009 r. 
o godz. 15.08.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2009)178_11-00

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniu 14 września 2009 r. (PE 428.262)

Protokół został zatwierdzony.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca odniosła się do załącznika do uwag przewodniczącej, w którym 
informuje się posłów, że petycja 512/2006 złożona przez Georga Zenkera zostanie 
zamknięta z powodu braku odpowiedzi składającego petycję na prośbę o udzielenie 
dodatkowych informacji. 

Składający petycje będą obecni w dniu 3 listopada w związku z punktami:

6 - petycja 0550/2008 w sprawie lotniska miejskiego w Sheffield
9 - petycja 0169/2007 w sprawie lotniska Barajas w Madrycie
13 - petycja 0212/2008 w sprawie tworzenia składowisk odpadów w Grecji
16 - petycja 1477/2008 i inne petycje w sprawie praw własności w Irlandii 
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oraz w dniu 4 listopada w związku z punktami:

22 - petycja 0088/2009 złożona przez Seana Farrena oraz 
23 - petycja 1676/2008 złożona przez Kaya Keane’a w sprawie bezpieczeństwa 
drogowego w Irlandii
28 - petycja 0876/2008 złożona przez Lucy Jane Stewart w sprawie brytyjskiej renty 
inwalidzkiej

Następnie przewodnicząca poinformowała o wysłaniu stosownych pism do 
kandydatów na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie
z decyzją podjętą na posiedzeniu w Strasburgu. Otrzymała ona również pisemne 
potwierdzenie z Wydziału Prawnego w sprawie jego porady udzielonej w trakcie tego 
posiedzenia. 

4. Sprawy różne

Brak.

5. Dokument  roboczy w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
w służbie obywateli” znana również pod nazwą „program sztokholmski” 
COM(2009) 262 wersja ostateczna

Dokument roboczy został zatwierdzony. 

Posłowie zapoznali się z projektami poprawek zgłoszonymi przez Dianę Wallis, które 
zostaną poddane pod głosowanie na wspólnym posiedzeniu komisji LIBE, JURI
i AFCO.

6. Petycja 0550/2008, którą złożył Stewart Dalton (Wielka Brytania) w sprawie 
protestu przeciw planom zamknięcia lotniska miejskiego w Sheffield

Głos zabrali: przewodnicząca, Stewart Dalton (składający petycję), Giuseppe Rizzo 
(Komisja), Timothy Kirkhope i Michael Cashman

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji 
(w szczególności od DG REGIO) Sprawa funduszy UE zostanie omówiona z Komisją 
Kontroli Budżetowej. 

7. Petycja 0434/2007, którą złożył Marco Neves da Silva (Portugalia) w sprawie 
domniemanych niewłaściwych standardów bezpieczeństwa na lotnisku w Porto

Głos zabrali: przewodnicząca, Arnando Teles Grilo (Komisja) i Carlos José Iturgaiz 
Angulo

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

8. Petycja 1085/2007, którą złożył Axel Bandow (Niemcy) w sprawie rzekomego 
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naruszenia dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku powodowanym przez lotnisko Schönefeld

Głos zabrali: przewodnicząca, Balasz Gergely (Komisja), Margrete Auken, Carlos 
José Iturgaiz Angulo

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze 
strony Komisji. Do stałego przedstawiciela Niemiec zostanie wysłane pismo.

9. Petycja 0169/2007, którą złożył Marc de Schower (Belgia) z ośmioma podpisami,
w sprawie sprzeciwu wobec przelotów nad obszarem mieszkalnym 
(zamieszkanym przez 40 000 osób) położonym na północ od lotniska Madrid-
Barajas

Głos zabrali: przewodnicząca, Marc de Schower (składający petycję), Agata 
Zdanowicz (Komisja) i Pablo Arias Echeverría

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje
i jaśniejszą odpowiedź ze strony Komisji. Do organizacji AENA, hiszpańskiego 
zarządcy lotnisk, zostanie wysłane pismo. 

10. Petycja 0714/2007, którą złożył Konrad Waśniewski (Polska) w sprawie planów 
zbudowania autostrady biegnącej przez obszar chroniony położony na północny 
zachód od Warszawy

Głos zabrały: przewodnicząca oraz Agata Zdanowicz (Komisja)

Decyzja: petycja zostanie zamknięta. 

11. Petycja nr 1079/2003, którą złożył Carlo Oldani z pięcioma współsygnatariuszami 
(Włochy) w imieniu komitetu koordynacyjnego sprzeciwiającego się budowie 
obwodnicy w pobliżu parku Ticino i parku rolniczego na południu Mediolanu, 
zawierająca sprzeciw wobec planowanej infrastruktury drogowej, naruszającej 
europejskie prawodawstwo w zakresie oddziaływania na środowisko
i przejrzystości zamówień publicznych na roboty budowlane

Głos zabrały: przewodnicząca, Laura Tabellini (Komisja) 

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze 
strony Komisji. 

Obradom przewodniczyła Chrysoula Paliadeli (pierwsza wiceprzewodnicząca).

12. Petycja 0760/2008, którą złożył Cosimo Fracasso (Włochy) w sprawie 
alarmującego stężenia dioksyn w Taranto

Głos zabrali: przewodnicząca, Laura Tabellini (Komisja) i Pascale Gruny

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze 
strony Komisji.
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13. Petycja 0212/2008, którą złożył Ioannis Papadopoulos (Belgia) w sprawie 
tworzenia składowisk odpadów

Głos zabrali: przewodnicząca, Ioannis Papadopoulos (składający petycję), Lubomila 
Popova (Komisja), Pascale Gruny, Peter Jahr i Sylvana Rapti

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Do greckiego ministra ochrony środowiska 
zostanie wysłane pismo. Koordynatorzy podczas swojego następnego posiedzenia 
mogą rozważyć kwestię misji informacyjnej do Grecji. 

14. Petycja 295/2009, którą złożył Des May (Irlandia) w imieniu stowarzyszenia 
rybaków Western Eel Fishermen Association, w sprawie rzekomego wykluczenia 
rybaków z procesu opracowywania planu gospodarowania zasobami węgorza
w Irlandii

Głos zabrali: przewodnicząca, Brendan O'Shea (Komisja) i Marian Harkin

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Sprawa zostanie skierowana do Komisji 
Rybołówstwa w celu uzyskania opinii.

Obradom przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

15. Petycja 1392/2008, którą złożył Martin Kerin (Irlandia) w sprawie Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa i połowów przy użyciu sieci dryfujących

Głos zabrali: przewodnicząca, Armando Astudillo Gonzalez (Komisja) i Marian
Harkin

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

16. Petycja 0951/2008, którą złożył Erik Beving (Holandia) w sprawie dyskryminacji
w związku z regionalnym planem zagospodarowania w Irlandii

oraz

petycja 1477/2008, którą złożył Thomas Doorny (Irlandia) w sprawie 
niesprawiedliwej klauzuli wykonania warunkującej wydanie pozwolenia na 
budowę mieszkań w Galway (Irlandia)

oraz

petycja nr 0458/2009, którą złożył Tomás Sharkey (Irlandia) w sprawie 
stosowania klauzuli o obowiązku zamieszkania oraz ograniczenia praw zbycia 
nieruchomości w Irlandii

Głos zabrali: przewodnicząca, Thomas Doorhy (składający petycję), Tomas Sharkey 
(składający petycję), Caroline Loup (Komisja), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim 
Higgins, Victor Boştinaru, Joe Higgins i Akos Benedek Nagy (Komisja)

Decyzja: petycje pozostaną otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze strony 
Komisji. Do władz irlandzkich zostanie wysłane pismo z prośbą o przedstawienie 
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opinii dotyczącej między innymi kwestii ewentualnej dyskryminacji ze względu na 
narodowość oraz kwestii różnic w wartości nieruchomości i warunków, na jakich 
może ona zostać sprzedana przez właściciela w porównaniu z bankami lub 
instytucjami finansowymi.

17. Petycja 1480/2008, którą złożył E.J. Ramsbottom (Wielka Brytania) w sprawie 
dyskryminacji ze względu na wiek przez różne towarzystwa hipoteczne i banki

Głos zabrały: przewodnicząca i Christine Hauner (Komisja)

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

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

Głos zabrali: przewodnicząca, Angelika Koman (Komisja) i Simon Busuttil

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze 
strony Komisji.

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

Głos zabrali: przewodnicząca, Gilles Bergot (Komisja) i Simon Busuttil

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Simon Busuttil poinformuje o stopniu 
usatysfakcjonowania składającego petycję z odpowiedzi Komisji.

* * * 
Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.13.

* * * 

Środa 4 listopada 2008 r.

W godz. 9.00–10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

Przed otwarciem posiedzenia Erminia Mazzoni otrzymała nową petycję w sprawie 
poszerzenia obszaru Natura 2000 o Côte d'Albâtre we Francji. Petycja została przedstawiona 
przewodniczącej przez składających petycję.

20. Posiedzenie koordynatorów

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 9.09.

21. Komunikaty przewodniczącej dotyczące posiedzenia koordynatorów

Przewodnicząca poinformowała posłów, że koordynatorzy omówili następujące 
kwestie:
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1. Cypr. W sprawie Cypru koordynatorzy uzgodnili, że sprawa zostanie umieszczona
w porządku dziennym następnego posiedzenia oraz że w związku z tym, iż jest to 
trudny okres w negocjacjach z Cyprem, sprawa powinna być omawiana „przy 
drzwiach zamkniętych”. Zaproszeni zostaną składający petycję i Alexis Galanos. 

2. Wytyczne. Posłowie zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat 
wytycznych i przedstawienie wniosków w oparciu o dokument zawierający wytyczne.

3. Kwestionariusz dla kandydatów na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Koordynatorzy uzgodnili, że kandydatom na stanowisko 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zadane zostaną następujące pytania:

– Jakie priorytety powinno mieć Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
w trakcie nadchodzącej kadencji?
– Czy należy wprowadzić jakieś istotne zmiany w sposobie funkcjonowania Biura 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i czy wymagałyby one zmian
w statucie rzecznika?
– Mając na uwadze specyficzne role i obowiązki instytucji europejskich określone
w traktacie, co powinny one zrobić, aby lepiej służyć obywatelom europejskim?

Kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie pisemnej odpowiedzi o długości 
maksymalnie jednej strony. Podczas przesłuchań kandydaci mogą zostać poproszeni
o rozwinięcie tych odpowiedzi. 

4. Przesłuchania desygnowanych komisarzy. Koordynatorzy uzgodnili również trzy 
pytania, które zostaną zadane desygnowanym komisarzom: 

– Jakie propozycje ma desygnowany komisarz dotyczące usprawnienia procedury
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego odnoszącej się do 
państw członkowskich, które nie zachowują zgodności z aktami prawodawczymi UE?
– W jaki sposób procedura ta może w lepszym stopniu umożliwiać rozwiązanie 
problemów obywateli europejskich?
– Jaki jest pogląd desygnowanego komisarza na zaangażowanie Komisji Petycji
w procedurę związana z inicjatywą obywatelską i jakie on/ona widzi różnice między 
prawem do składania petycji a inicjatywą obywatelską?

5. Huelva. Koordynatorzy przyjęli do wiadomości decyzję Konferencji 
Przewodniczących, zezwalającą na wizytę. Terminy i lista uczestników ma zostać 
potwierdzona.

Punkty 6, 7 i 8 nie zostały omówione z braku czasu i zostały przeniesione na następne 
posiedzenie.

Głos zabrali: Miguel Angel Martínez Martínez i Carlos José Iturgaiz Angulo
w sprawie błędu w tłumaczeniu prowadzącego do nieporozumienia odnośnie do 
zalecenia dotyczącego dopuszczalności petycji.

Punkty 22–26 omówiono łącznie.

22. Petycja 0088/2009, którą złożył Sean Farren (Irlandia) w sprawie niezapewniania 
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bezpieczeństwa drogowego przez władze irlandzkie

23. Petycja 1676/2008, którą złożyła Kay Keane (Irlandia) w sprawie bezpieczeństwa 
drogowego w Irlandii

24. Petycja 1305/2007, którą złożył Pat Dineen (Irlandia) w sprawie zagrożenia 
związanego z niebezpiecznym wjazdem/wyjazdem z jego posesji

25. Petycja 0665/2009, którą złożył James McErlain (Irlandia), w sprawie 
niewdrożenia przez radę hrabstwa Kerry środków na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

26. Petycja 1181/2007, którą złożył Frank Doyle (Irlandia), z 12 podpisami,
w sprawie znaków dotyczących ograniczenia prędkości

Głos zabrali: przewodnicząca, Sean Farren (składający petycję), Tommy Gallagher 
(składający petycję), Kay Keane (składający petycję), Gilles Bergot (Komisja), Jim 
Higgins, Marian Harkin, Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins oraz Angelika 
Werthmann 

Decyzja: petycja pozostanie otwarta i zostanie skierowana do Komisji Transportu
i Turystyki z propozycją sporządzenie przez komisję TRAN sprawozdania z własnej 
inicjatywy, które zostanie zaopiniowane przez komisję PETI. Do irlandzkiej 
parlamentarnej komisji transportu zostanie wysłane pismo. Umieszona zostanie 
adnotacja odnośnie do czwartego programu działań na rzecz bezpieczeństwa 
drogowego, który jest obecnie na etapie konsultacji i którego jednym z priorytetów 
jest ochrona narażonych na niebezpieczeństwo uczestników ruchu (młodych 
kierowców).

Obradom przewodniczyła Chrysoula Paliadeli (pierwsza wiceprzewodnicząca).

27. Petycja 0986/2006, złożona przez Theodorosa Dalmarisa (Grecja) w sprawie 
naruszania w Grecji przepisów UE dotyczących szczególnych warunków 
wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej związanej
z hurtową i detaliczną sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego

Głos zabrali: przewodnicząca, Gudrun Gallhof (Komisja), Dimitris Melas (stałe 
przedstawicielstwo Grecji)

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze 
strony Komisji, między innymi w sprawie możliwego wszczęcia procedury w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

28. Petycja 0876/2008, którą złożyła Lucy Jane Marie Stewart (Wielka Brytania)
w sprawie prawa do renty inwalidzkiej podczas mieszkania w innym państwie 
członkowskim UE niż państwo członkowskie, którego jest obywatelką 

Głos zabrali: przewodnicząca, Lucy Stewart (składająca petycję), Pauline Margaret 
Stewart (składająca petycję), Els Vertongen (Komisja) i Graham Watson

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Pismo z wnioskiem o pełne uzasadnienie 
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odmowy udzielenia pomocy finansowej zostanie wysłane do brytyjskiego ministra 
spraw społecznych. 

29. Petycja 1300/2008, którą złożył Angel Lashev (Bułgaria) w imieniu Komitetu 
Sterującego na rzecz Ochrony Środowiska Miasta Novi Iskar, z 1920 podpisami,
w sprawie katastrofalnego zanieczyszczenia Noviego Iskaru, podmiejskiej 
dzielnicy Sofii, odpadami niebezpiecznymi

Głos zabrały: przewodnicząca oraz Lubomila Popova (Komisja) 

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

30. Petycja 1304/2008, którą złożyła Ewa Sienkiewicz Hippler (Polska), w imieniu 
Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, w sprawie 
zanieczyszczenia odpadami powstałymi na skutek utylizacji martwych zwierząt

Głos zabrali: przewodnicząca oraz Laszlo Kuster (Komisja)

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje ze 
strony Komisji.

31. Petycja 0601/2007, którą złożył Anastassios Ghiatis (Grecja) w imieniu związku 
pracowników Alpha Bank, z jednym podpisem, w sprawie ubezpieczenia dla 
pracowników Alpha Bank i naruszenia przepisów dyrektywy 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne 
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami 
we Wspólnocie Europejskiej

Głos zabrali: przewodnicząca, Dimitrios Dimitrou (Komisja), Zetta Dellidou 
(Komisja)

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

32. Petycja 0678/2008, którą złożył Nikos Frangakis (Grecja), w imieniu kancelarii 
adwokackiej Souriadakis, Frangakis, Skaltsas i Pantelakis, w sprawie reformy 
pracowniczego funduszu emerytalnego Banku Grecji

Głos zabrały: przewodnicząca oraz Ewa Klima (Komisja) 

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

Omówienie punktów 33–35 zostało odłożone.

B. Petycje do zamknięcia w kontekście pisemnej odpowiedzi Komisji (punkty 36–99)

Petycje: 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 460/2005, 665/2005, 
300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 586/2005, 764/2005, 
375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 116/2008, 151/2008, 
616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 1115/2008, 1332/2008, 
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1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 1739/2008, 1748/2008, 
1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 26/2009, 82/2009, 
110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 253/2009, 
261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 686/2009
i 591/2009 zostały zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji.

Petycje 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 i 1746/2008 zostaną omówione na 
następnym posiedzeniu. 

o 0 o

100. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

1 grudnia 2009 r., wtorek, w godz. 15.00–18.30
2 grudnia 2009 r., środa, w godz. 9.00–12.30

Załącznik: Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia 
(1 i 2 października 2009 r.) 
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