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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 1 grudnia 2009 r., w godz. 15.00–18.30,

i 2 grudnia 2009 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 1 grudnia 2009 r. 
o godz. 15.20.

1. Przyjęcie porządku dziennego (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń w dniach 1 i 19 października 2009 r. 
(PE 429.670 i PE 430.397):

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącego 

Składający petycje będą obecni w związku z następującymi petycjami:

- pkt 9: N.M.M. w sprawie petycji 590/2008
- pkt 10: George Milne i Nigel Miller w sprawie petycji 1688/2008
- pkt 11: Irina Mateeva w sprawie petycji 1518/2008 i Ivailo Ivanov w sprawie 

petycji 997/2007
- pkt 12: Monica Sepe w sprawie petycji 26/2007, Gigliola Izzo w sprawie 

petycji 789/2007, Sebastiano Perrone w sprawie petycji 209/2008 i Tommaso 
Esposito w sprawie petycji 347/2008

- pkt 15: Loizos Afxentiou w sprawie petycji 733/2004

Poniższy wykaz petycji do zamknięcia lub ponownego otwarcia uznano za zatwierdzony, 
ponieważ żaden z posłów nie zgłosił sprzeciwu.
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Z powodu braku odpowiedzi składających petycje na prośbę o udzielenie 
dodatkowych informacji

Petycja 360/2006, którą złożył Radosław Szymczuk (Polska), w imieniu „Pracowni na 
rzecz Wszystkich Istot”, w sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa UE
w związku z modernizacją i przebudową kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch na 
obszarze Natura 2000 w Tatrach.

Petycja 0474/2008, którą złożył C. Muet (Francja), w sprawie planowanej rozbudowy 
składowiska odpadów w CESSIEU.

Petycja 1086/2008, którą złożył Stanisław Zgrizywa (Polska), z ok. 1200 podpisami,
w sprawie składowania odpadów azbestowych w Tuczępach i Staszowie
w województwie świętokrzyskim w południowej Polsce.

Petycja 1383/2008, którą złożył Wolfgang Rother (Niemcy), w sprawie nieuznania przez 
władze niemieckie jego brytyjskiego dyplomu naturopaty i wynikłego sporu
z niemieckimi władzami podatkowymi.

Petycja 1386/2008, którą złożyła Jutta Bender (Niemcy), w sprawie nieuznania
w Irlandii jej niemieckich kwalifikacji pielęgniarki/asystentki medycznej.

Petycja 1708/2008, którą złożyła Brigitte Dahlbender (Niemcy), w imieniu „Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland”, z 97 podpisami, w sprawie nieuwzględnienia 
prawodawstwa UE dotyczącego jakości powietrza w niemieckim ustawodawstwie
w zakresie środowiska naturalnego.

Petycja 0173/2009, którą złożył Marek Czarnecki (Polska), w sprawie budowy 
autostrady przez Łomianki na południowy zachód od Warszawy.

Petycja 1116/2009, którą złożył H.L. (Polska), w sprawie zagrażającej środowisku 
naturalnemu oczyszczalni ścieków w Luzinie w północnej Polsce.

Z innych powodów

Petycja 0143/2009, którą złożył A.O. (Nigeria), w sprawie rzekomych przypadków 
naruszenia dyrektywy 2004/38/WE przez władze brytyjskie – zamknięcie (składający 
petycję poinformował komisję PETI, że sprawa została rozwiązana)

Petycje wycofane

Petycja 0930/2009, którą złożył Peter van Ysendyck (Niemcy), w sprawie rzekomego 
prania pieniędzy została wycofana przez składającego petycję w związku z decyzją sądu.
E-mail z dnia 3.11.2009 r.

Przewodniczącą poinformowano, że Komisja Petycji będzie zaangażowana
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w przesłuchanie desygnowanego komisarza Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego 
KE ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji. Przewodnicząca nawiązała 
do obietnicy przewodniczącego Komisji Europejskiej José Barroso, który zapowiedział 
desygnowanie komisarza odpowiedzialnego za obywatelstwo i będącego interlokutorem 
Komisji Petycji. Kwestie te wejdą w skład kompetencji Viviane Reding; dlatego Komisja 
Petycji będzie nalegać, by zaangażowano ją w przesłuchania Viviane Reding.

4. Sprawy różne
Brak

5. 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 1210/2008, którą złożył Victor Galea (Malta), w imieniu Alternativa 
Demokratika, w sprawie uznania obszaru Ta’ Cenc (Malta) za specjalny obszar 
ochrony i obszar specjalnej ochrony
Głos zabrali: przewodnicząca, Fotios Papoulias (przedstawiciel Komisji Europejskiej)
i Simon Busuttil

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej. W połowie grudnia powinna nadejść 
odpowiedź władz maltańskich. 

6. Petycja 87/2008, którą złożył K.B. (Malta), w sprawie przekształcenia umowy
o pracę zawartej na czas określony na umowę zawartą na czas nieokreślony 
Głos zabrali: przewodnicząca, Sjoerd Feenstra (przedstawiciel Komisji Europejskiej)
i Simon Busuttil

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej. 

7. Petycja 0275/2006, którą złożył Adrian Mifsud (Malta) w imieniu Stowarzyszenia 
Sekretarzy Wykonawczych Rady Lokalnej (Malta), w sprawie niewłaściwej 
transpozycji dyrektywy 1999/70/WE przez rząd Malty
Głos zabrali: przewodnicząca, Sjoerd Feenstra (przedstawiciel Komisji Europejskiej)
i Simon Busuttil 

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej

8. Petycja 1287/2008, którą złożył John Ross Patrick (Wielka Brytania), w sprawie 
wstrzymania wypłaty jego zasiłku opiekuńczego przez władze brytyjskie 
Głos zabrały: przewodnicząca, Emanuela Canetta Rossi (przedstawicielka Komisji 
Europejskiej) i Diana Wallis. 

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej. Diana Wallis zobowiązała się informować 
komisję PETI o podobnych sprawach. W dniu 9 października 2009 r. Komisja 
Europejska wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do władz brytyjskich. 
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9. Petycja 590/2008, którą złożył N.M.M. (Irlandia), w sprawie przewożenia leków 
przez osoby podróżujące po Europie
Głos zabrali: przewodnicząca, składający petycję, Timo Jetsu i Marie Debieuvre 
(przedstawiciele Komisji Europejskiej), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej; wystosować pismo do władz krajowych, 
podkreślając pilną potrzebę znalezienia rozwiązania i zwracając się o przedstawienie 
harmonogramu działań. 

10. Petycja 1688/2008, którą złożył George Milne (Wielka Brytania), w imieniu 
krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Owiec, z 8136 podpisami, w sprawie 
europejskiego prawodawstwa dotyczącego obowiązkowej identyfikacji 
elektronicznej owiec, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r.
Głos zabrali: przewodnicząca, George Milne (składający petycję), Nigel Miller 
(składający petycję), Kai-Uwe Sprenger (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Alyn 
Smith, Giles Chichester, George Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte; przekazać do wglądu do 
komisji AGRI, zwracając uwagę na pilny charakter sprawy i sprzeciw 14 państw 
członkowskich wobec wdrożenia środków. Zaproponować możliwość prowadzenia 
dalszych działań wspólnie przez komisje PETI i AGRI. 

11. Petycja 0997/2007, którą złożył Ivailo Ivanov (Bułgaria), w imieniu bułgarskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, z sześcioma podpisami, w sprawie nieprawidłowej 
transpozycji przepisów dotyczących sieci Natura 2000 w Bułgarii w wyniku 
naruszenia dyrektyw: ptasiej i siedliskowej

Petycja 1518/2008, którą złożyła Irina Mateeva (Bułgaria), w imieniu bułgarskiego 
Towarzystwa na rzecz Ochrony Ptactwa, w sprawie niewdrożenia przez władze 
bułgarskie przepisów dotyczących obszarów specjalnej ochrony, określonych
w dyrektywie Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
Głos zabrali: przewodnicząca, Irina Mateeva (składająca petycję), Fotios Papoulias, Liam 
Cashman i Lubomila Popova (przedstawiciele Komisji Europejskiej), Iliana Malinova 
Iotova, Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru i Margrete Auken . 

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej. Zwrócić się do Komisji Europejskiej, aby 
przedsięwzięła środki tymczasowe, aby zapobiec dalszej degradacji, zwłaszcza masywu 
Riła i obszaru nadbrzeżnego. Wziąć przedmiotową petycję pod uwagę podczas 
sporządzania opinii w sprawie różnorodności biologicznej.

Odpady w Kampanii

12. Petycja 683/2005, którą złożył Vincenzo Marmora (Włochy), w imieniu grupy 
obywatelskiej „Campagna nostra”, w sprawie sprzeciwu wobec planu utworzenia 
wysypiska śmieci
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Petycja 0031/2006, którą złożył Giampiero Angeli (Włochy), z 21 podpisami,
w sprawie poważnego zagrożenia dla zdrowia spowodowanego dioksynami 
powstającymi w procesie utylizacji odpadów

Petycja 0026/2007, którą złożyła Monica Sepe (Włochy), w imieniu komitetu „Serre 
per la vita”, w sprawie sprzeciwu wobec powstania zwałowiska stałych odpadów 
komunalnych

Petycja 0756/2007, którą złożył Giovanni Roviello (Włochy), w sprawie sprzeciwu 
wobec składowiska odpadów stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego
i zasobów wód gruntowych
Petycja 0789/2007, którą złożyła Gigliola Izzo (Włochy), w sprawie sprzeciwu wobec 
składowania odpadów paliwa ekologicznego (tzw. pelet) w pobliżu gospodarstw 
rolnych i terenów mieszkalnych

Petycja 0910/2007, którą złożył Francesco Di Pasquale (Włochy), w sprawie 
zagrożenia środowiskowego w Kampanii

Petycja 0991/2007, którą złożył Vincenzo Gala (Włochy), w sprawie systemu 
segregacji odpadów w regionie Kampanii

Petycja 0012/2008, którą złożył Francesco Miglino (Włochy), w imieniu Partito 
Internettiano, w sprawie sytuacji dotyczącej składowania i przetwarzania odpadów 
domowych w Neapolu i regionie Kampania we Włoszech

Petycja 0016/2008, którą złożył F.C. (Włochy), w sprawie kryzysu związanego
z odpadami domowymi w Kampanii (Włochy)

Petycja 0209/2008, którą złożył Sebastiano Perrone (Włochy), w sprawie kryzysu 
związanego z usuwaniem odpadów oraz demokratycznych praw mieszkańców 
Marigliano w pobliżu Neapolu

Petycja 0347/2008, którą złożyli Tommaso Esposito i Virginia Petrellese (Włochy),
w imieniu Grupy Obywateli Działających Przeciwko Spalarni, w sprawie spalarni 
odpadów w Acerra (koło Neapolu) we Włoszech

Petycja 0587/2007, którą złożyła Marina Salvadore (Włochy), w sprawie poważnego 
problemu zdrowotnego w regionie Kampania i odpowiedzialności władz 
regionalnych i lokalnych

Petycja 1082/2008, którą złożył Raffaele Pacilio (Włochy), w sprawie nielegalnego 
spalania opon samochodowych i innych odpadów w rejonie Neapolu (Włochy)

Petycja 0396/2009, którą złożył Salvatore Fatone (Włochy) z 152 podpisami,
w sprawie instalacji oczyszczania wody w Cuma-Licola we Włoszech

Petycja 1223/2009, którą złożył Daniele Giove (Włochy) w sprawie problemu 
zanieczyszczenia środowiska w Casalnuova di Napoli (Włochy)
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13. Petycja 0955/2008, którą złożył Ferdinando Kaiser (Włochy), w sprawie 
umiejscowienia wysypiska śmieci w Chiaiano (Włochy)

Petycja 1011/2008, którą złożyła A.S. (Włochy), w sprawie wysypiska odpadów
w Chiaiano w pobliżu Neapolu we Włoszech

Głos zabrali: przewodnicząca, Monica Sepe, Gaia Parise w imieniu Giglioli Izzo, 
Sebastiano Perrone i Tommaso Esposito (składający petycje), Pia Bucella 
(przedstawicielka Komisji Europejskiej), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor 
Boştinaru, Judith A. Merkies, Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr i Andrea 
Cozzolino

Decyzja: pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje z Komisji Europejskiej. Zwrócić się do Komisji Europejskiej
o szczegółowe informacje dotyczące finansowania przedsięwzięć w Kampanii ze środków 
UE. Zaprosić przedstawicieli włoskich władz regionalnych i krajowych na następne 
posiedzenie. Zwrócić się do przewodniczącego o wyrażenie zgody na misję informacyjną.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.45.

2 grudnia 2009 r., środa

W godz. 9.00–11.00 (przy drzwiach zamkniętych)

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 09.10

14. Posiedzenie koordynatorów
Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 9.10.

15. Petycja 0733/2004, którą złożył Loizos Afxentiou (Cypr), w imieniu Famagusta 
Refugee Movement (Ruchu Uchodźców Famagusta), w sprawie zwrócenia 
zamkniętego obszaru okupowanego miasta Famagusta jego pierwotnym 
mieszkańcom – dyskusja przy drzwiach zamkniętych.

Komisja PETI wysłuchała Loizosa Afxentiou (składającego petycję) i Alexisa Galanosa 
(burmistrza Famagusty). 

Decyzja: zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedstawienie na piśmie informacji
o obecnym stanie prac.
Wystosować pismo do nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej w celu zwrócenia jej 
uwagi na sytuację i przesłać jej sprawozdanie z wizyty informacyjnej w 2007 r.

16. Komunikaty przewodniczącego dotyczące posiedzenia koordynatorów
Przewodnicząca poinformowała posłów, że koordynatorzy omówili następujące kwestie
i podjęli poniższe decyzje:

1. Zostanie wystosowana notatka do dyrektora generalnego z prośbą o większą 
staranność podczas rejestrowania petycji, aby zminimalizować liczbę przypadków
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w rzeczywistości niestanowiących petycji.
2. Grupy PPE i S&D opracowały zmienioną wersją „Wytycznych do Regulaminu

i procedur wewnętrznych Komisji Petycji”, którą przedstawiono pozostałym 
grupom w celu sformułowania uwag. Koordynatorzy powrócą do tej kwestii na 
jednym z następnych posiedzeń.

3. Koordynatorzy rozważyli możliwość przydzielania petycji poszczególnym 
posłom, którzy pełniliby rolę sprawozdawców.

4. Koordynatorzy postanowili dalej uważnie monitorować stosowanie środków 
przedstawionych w rezolucji dotyczącej przyjęcia sprawozdania Margrete Auken. 
Należy zwrócić się do władz hiszpańskich i poprosić o aktualne informacje.

5. Co się tyczy Zielonej księgi Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, przewodnicząca zwróci się na piśmie do 
organizacji społeczeństwa europejskiego o uwagi z myślą o zaproszeniu 
przedstawicieli tych organizacji na styczniowe posiedzenie. Przewodnicząca 
podkreśliła, że termin przesłania uwag upływa w dniu 31 stycznia 2010 r.

6. Koordynatorzy postanowili sporządzić opinię dotyczącą sprawozdania z własnej 
inicjatywy komisji AFCO w sprawie aspektów instytucjonalnych przystąpienia UE 
do europejskiej konwencji praw człowieka.

7. Aby uzgodniona zmiana nazwy Komisji Petycji mogła zacząć obowiązywać, 
koordynatorzy powinni zaapelować do przewodniczących swoich grup
o poruszenie tej kwestii na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących.

Dalszej części obrad przewodniczyła Chrysoula Paliadeli (wiceprzewodnicząca).

17. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2009 r. (2009/2139 (INI))
Sprawozdawca: Carlos José ITURGAIZ (PPE) – pierwsza wymiana poglądów

Sprawozdawca przedstawił najważniejsze elementy sprawozdania. W szczególności 
zwrócił uwagę na stworzenie portalu internetowego poświęconego petycjom, która to 
propozycja spotkała się z poparciem wszystkich grup.

Głos zabrali: przewodnicząca, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny 

Decyzja: należy oczekiwać, że Komisja Petycji przyjmie sprawozdanie na posiedzeniu
w dniach 22–23 marca 2010 r. i że zostanie ono poddane pod głosowanie na posiedzeniu 
plenarnym w kwietniu 2010 r.

18. Opinia w sprawie sprawozdania dotyczącego SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI))

Sprawozdawca: Simon BUSUTTIL (PPE) – rozpatrzenie projektu opinii
Sprawozdawca przedstawił najważniejsze elementy sprawozdania. Podkreślił, że prawo 
petycji zostało zapisane w traktacie, natomiast SOLVIT i Europe Direct stanowią 
dodatkowy mechanizm rozpatrywania skarg.

Głos zabrali: przewodnicząca, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (przedstawicielka 
Komisji Europejskiej), Pascale Gruny

Decyzja: termin składania poprawek wyznaczono na 15 grudnia 2009 r., godz. 18.00, 
głosowanie komisji PETI nad sprawozdaniem odbędzie się na posiedzeniu w dniach 
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27-28 stycznia 2010 r.

19. Petycja 0737/2008, którą złożył Janis Vaisla (Łotwa), w sprawie dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową w związku z nabywaniem biletu lotniczego 
Głos zabrał: William Floyd (przedstawiciel Komisji Europejskiej)

Decyzja: zamknąć postępowanie w sprawie petycji na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej. 

B. Petycje do zamknięcia w kontekście pisemnej odpowiedzi Komisji (punkty 20–91)

Petycje: 1087/2002, 1374/2002, 26/2005, 846/2006, 106/2007, 711/2007, 925/2007, 
1012/2007, 1234/2007, 1172/2007,916/2008,1260/2007, 1635/2008, 118/2008, 0411/2008, 
412/2008, 439/2008,477/2008, 503/2008, 612/2008, 613/2008, 865/2008, 573/2008, 
666/2008, 796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 
1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 
1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 
1883/2008,3/2009, 272/2009, 32/2009 64/2009, 76/2009, 81/2009, 89/2009, 211/2009, 
294/2009, 306/2009, 339/2009, 347/2009, 362/2009, 380/2009, 393/2009, 399/2009, 
407/2009, 428/2009, 436/2009, 459/2009, 463/2009, 470/2009, 474/2009, 498/2009, 
504/2009, 507/2009, 524/2009, 537/2009, 570/2009, 579/2009, 629/2009.

Petycje 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 oraz 0439/2009 
zostaną omówione na jednym z następnych posiedzeń.

92. Termin i miejsce następnego posiedzenia

27 stycznia 2010 r., środa, w godz. 15.00–18.30
28 stycznia 2010 r., czwartek, w godz. godz. 9.00–12.30

Załącznik: Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (3 i 4 listopada 
2009 r.)
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