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ZÁPIS
ze schůzí konaných ve dnech 27. ledna 2010 od 15:00 do 18.30

a 28. ledna 2010 od 9:00 do 12:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 27. ledna 2010 v 15:10 a předsedala jí Erminia Mazzoni 
(předsedkyně).

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (PE 438.241)

Pořad jednání byl přijat.

2. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech 3.–4. listopadu 2009, 30. listopadu 
2009 a 1.–2. prosince 2009

Zápisy byl schváleny.

3. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně oznámila, že před týdnem byla rozdána příloha ke sdělení předsedkyně, která 
obsahuje doporučení k peticím, které mají být znovu otevřeny, uzavřeny nebo staženy. Jelikož 
nebyly vzneseny žádné připomínky, považují se tato doporučení za schválená. Předsedkyně 
dále oznámila, že předkladatelé petic budou přítomni při projednávání bodů 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 17 a 19 a že bod 7 bude projednán před bodem 6.
Vystoupili: Sir Robert Atkins (procesní námitka) vznesl otázku týkající se petice 1737/2008, 
kterou předložil Lord Richard Inglewood. V této záležitosti bylo rozhodnuto oslovit stálé 
zastoupení Spojeného království.

4. Různé

Předsedkyně upozornila na problém, kterému čelí investoři do argentinských cenných papíru 
o němž byly nedávno předloženy dvě petice. Již uzavřené petice na toto téma (petice 
313/2007 a 670/2009) budou znovu otevřeny. Předsedkyně v této záležitosti požádá 
odpovědného komisaře o vysvětlení.
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5. Stanovisko ke zprávě o síti SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI)) zpravodaj: Simon 
Busuttil (PPE)
– projednání pozměňovacích návrhů 
– přijetí návrhu stanoviska

Vystoupili: předsedkyně, Simon Busuttil (zpravodaj), který vyjádřil své stanovisko 
k předloženým pozměňovacím návrhům, a Mariya Nedelcheva.
Pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. (ústní PN) a 9 byly přijaty. Pozměňovací návrh 7 byl 
stažen. Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně (celkovým počtem 23 hlasů).

6. Petice č. 161/2006, kterou předložil Dan Brennan (irský státní příslušník) 
o znečišťování v Kilkenny (Irsko) a jeho dopadu na chov hospodářských zvířat v oblasti

Vystoupili: předsedkyně, Dan Brennan (předkladatel petice), Mary White, poslankyně dolní 
komory irského parlamentu (zástupkyně předkladatele petice), Dr. Tom Slevin (zástupce 
předkladatele petice), Dr. James Crill (zástupce předkladatele petice), Dr. Simon White 
(zástupce předkladatele petice), Peter Vajda (zástupce Komise), Mairead McGuinness, 
Joe Higgins, Alan Kelly, Peter Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Nessa 
Childers, Angelika Werthmann, Victor Bostinaru a Chrysoula Paliadeli.
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od irského ministra 
zemědělství, nebude posouzení této petice zatím uzavřeno. V souladu s čl. 202 odst. 2 bylo 
rovněž rozhodnuto předložit návrh usnesení Parlamentu.

7. Petice č. 710/2008, kterou předložil Peter Downes (irský státní příslušník) 
o bezpečnostních normách pro jezdecké helmy 

Vystoupili: předsedkyně, Peter Downes (předkladatel petice), Dr. Adrian McGoldrick 
(zástupce předkladatele petice), Alexandra Jour-Schroeder (zástupkyně Komise), Mairead 
McGuinness, Marian Harkin, Pascale Gruny a Sir Robert Atkins.
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od Komise, nebude 
posouzení této petice zatím uzavřeno. Odpovědnému Komisaři bude zaslán dopis vyjadřující 
znepokojení výboru a žádost o neodkladná opatření.

*
Předsednictví schůze převzala místopředsedkyně Chrysoula Paliadeli.

*

8. Petice č. 992/2008, kterou předložili Ger a Bridget McLaughlinovi (britští státní 
příslušníci) o pomoci při vyšetřování neobvykle vysokého počtu neobjasněných úmrtí 
v jejich stádu ovcí

Vystoupili: předsedkyně, Gudrun Gallhoff (zástupkyně Komise), Sir Robert Atkins, Peter Jahr 
a David Lowe (ředitel Sekretariátu). 
Rozhodnutí: Posouzení této petice bude uzavřeno v návaznosti na odpověď Komise.   

9. Petice č. 454/2009, kterou předložila Wendy Clark (britská státní příslušnice) 
jménem společnosti Port Services Ltd. (Invergordon) o údajném zneužití dominantního 
postavení ze strany společnosti Cromarty Firth Port Authority (Skotsko)
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Vystoupili: předsedkyně, Les Clark (předkladatelka petice), Hubert de Broca (zástupce 
Komise), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka a Sir Robert Atkins. 
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od skotských úřadů 
a Britského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebude posouzení této petice zatím 
uzavřeno.

10. Petice č. 959/2004, kterou předložil Roberto Jacchia (italský státní příslušník) 
a kterou podepsalo 146 osob, jež se staví proti právním předpisům, správním postupům 
a judikatuře Itálie v souvislosti se sázkami na sportovní události

Petice č. 142/2009 ohledně zásahu v souvislosti se sázením v Aténách a Soluňi, 
kterou předložil R.A.J (italský státní příslušník) a kterou podepsaly další dvě osoby 
(za přítomnosti předkladatele petice)

Vystoupili: předsedkyně, která uvedla, že OPAP (Řecký svaz pro předpovědi výsledků 
fotbalových zápasů) zaslal výboru dopis, který byl rozdán členům, Roberto Jacchia 
(předkladatel petice), Jean Bergevin (zástupce Komise), Simon Busuttil, Sir Robert Atkins 
a Roger Helmer.
Rozhodnutí: Posouzení petice 959/2004 bude uzavřeno v návaznosti na odpověď Komise. 
Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od Komise, nebude posouzení petice 
142/2009 zatím uzavřeno.

11. Petice č.543/2009, kterou předložil Kees van Beek (holandský státní příslušník) 
o údajném nepřihlížení k právním předpisům EU ze strany holandské Rady na ochranu 
dětí a Úřadu pro péči o mladistvé

Vystoupili: předsedkyně, Kees a Jolanta van Beek (předkladatelé petice), Patrizia de Luca 
(zástupkyně Komise) a Peter Jahr.
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od Komise a předkladatele 
a že některé záležitosti zůstávají nejasné, nebude posouzení petice zatím uzavřeno. Bude
rovněž zaslán dopis holandskému ministrovi pro mládež a rodinu.

12. Petice č. 901/2008, kterou předložil David Skinner (britský státní příslušník) 
jménem asociace „Christian Business Owners Interest Association“ o základním právu 
na „svobodu nesdružování“ 

Vystoupili: předsedkyně, David Skinner (předkladatel petice), Stefan Olsson a Sjoerd 
Feenstra (zástupci Komise), Peter Jahr a Mairead McGuinness. 
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od švédských úřadů, zejména 
od Ministerstva pro malé a střední podniky, nebude posouzení této petice zatím uzavřeno.

*
Předsednictví schůze se ujala Erminia Mazzoni (předsedkyně).

*

13. Zelená Kniha Evropské komise o Evropské občanské iniciativě – KOM (2009) 622 
v konečném znění
– výměna názorů
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Vystoupili: předsedkyně, Mario Paulo Tenreiro (zástupce Komise), Melody Ross (zástupkyně 
iniciativy „Cittadinanzattiva“), Michael Efler (zástupce sdružení „Mehr Demokratie“), Tony 
Venables (zástupce organzaice „European Citizen Action Service“), Mairead McGuinness, 
Gerald Häfner, Victor Bostinaru, Jaroslaw Leszek Walesa, Mariya Nedelcheva a Marian 
Harkin.
Rozhodnutí: Členové zdůraznili význam tohoto tématu a úlohy Petičního výboru, který bude 
tuto záležitost nadále pečlivě sledovat. Sdružením bylo poděkováno za jejich účast 
a konstruktivní připomínky k procesním možnostem týkajícím se Evropské občanské 
iniciativy. Výbor souhlasil s vypracováním stanoviska v této věci, jakmile Komise oficiálně 
předloží návrh nařízení, který je očekáván v dubnu.

*
*  *

                               Schůze byla přerušena v 18:37.
*

*  *

Čtvrtek 28. ledna dopoledne

14. Schůze koordinátorů (od 9:00 do 10:00, neveřejná)

*
Schůze byla zahájena v 10:30 a předsedala jí místopředsedkyně Chrysoula Paliadeli.

*

15. Rozhodnutí koordinátorů

a. Organizace výboru
Na základě návrhu z předcházející schůze koordinátorů se sekretariát 14. ledna sešel s poradci 
politických skupin za účelem dalšího projednání průvodního dokumentu a navržených změn. 
Bylo dohodnuto, že je nezbytné uspořádat další schůze, aby byly opraveny rozpory 
a opakující se oddíly v návrhu opravného dokumentu předloženého skupinami PPE/S&D. 
V této fázi nebyly zaznamenány žádné podstatné projevy nesouhlasu a dochází tedy k obecné 
shodě.

b. Členové odpovědní za určité skupiny peticí (zpravodajové)
Koordinátoři ze skupin ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE a EFD uvedli, že jim návrh nebyl jasný 
a že potřebují více času na jeho posouzení.

c. Přítomnost předkladatelů na schůzích výborů a možná finanční podpora
V návaznosti na žádost politických skupin sekretariát předložil potřebné statistické údaje. 
Koordinátoři vyjádřili uspokojení nad poskytnutým vysvětlením.

d. Návrh programu informační a studijní návštěvy města Huelva ve dnech 16.–18. února 
2010
Návrh programu byl schválen, přičemž byl mezi právoplatné členy zařazen Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

e. Petice týkající se řeckého Úřadu pro hospodářskou soutěž
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V návaznosti na rozhodnutí koordinátorů přijatém dne 2. září 2009 byli předkladatelé 
požádáni, aby uvedli své připomínky k dopisu komisařky Neelie Kroesové ze dne 
24. července. Odpověděl jeden předkladatel.  Na základě výše uvedených informací bylo 
rozhodnuto uzavřít petice týkající se této záležitosti (petice 686/2006, 130/2007, 96/2008, 
103/2008 a 1003/2008).

f. Informační a studijní mise do Rakouska
Navrženou informační a studijní misi do Rakouska bylo rozhodnuto projednat na příští schůzi 
koordinátorů.  Bylo vzato na vědomí, že schválení zatím nebylo uděleno.

16. Stanovisko k biologické rozmanitosti (2009/2108(INI)) Zpravodaj: Victor 
Bostinaru (S&D)
– první výměna názorů
Victor Bostinaru nastínil hlavní body pracovního dokumentu, který má sloužit jako podklad 
pro stanovisko a uvedl že členové obdrží jeho návrh příští týden.

Vystoupili: předsedkyně, Victor Bostinaru (zpravodaj) a Francois Kremer a Anne Teller 
(zástupci Komise).

*
Předsednictví schůze se ujala Erminia Mazzoni (předsedkyně).

*

17. Prohlášení zástupce italské vlády a zástupce regionální samosprávy ohledně 
záležitostí uvedených v následujících peticích:

Petice č. 683/2005, kterou předložil Vincenzo Marmora (italský státní příslušník) za 
občanskou akční skupinu „Campagna nostra“, která je proti otevření skládky odpadů 

Petice č. 31/2006 o významných zdravotních rizicích, která způsobují dioxiny ze skládky 
odpadů, kterou předložil Giampiero Angeli (italský státní příslušník) a kterou podepsalo 
21 osob

Petice č. 26/2007, kterou předložila Monica Sepeová (italská státní příslušnice) za výbor 
„Serre per la vita“, proti skládce pevného komunálního odpadu

Petice č. 756/2007, kterou předložil Giovanni Roviello (italský státní příslušník), proti 
skládce odpadů, která ohrožuje veřejné zdraví a zdroje podzemní vody

Petice č. 789/2007, kterou předložila Gigliola Izzo (italská státní příslušnice) proti 
ukládání peletek ze slisovaného ekologického odpadu v blízkosti zemědělské půdy 
a obytných zón

Petice č. 910/2007, kterou předložil Francesco Di Pasquale (italský státní příslušník), 
o situaci ohrožující životní prostředí v Kampánii

Petice č. 991/2007, kterou předložil Vincenzo Gala (italský státní příslušník), požadující 
zavedení systému třídění odpadů v oblasti Kampánie

Petice č. 12/2008, kterou předložil Francesco Miglino (italský státní příslušník) za 
Partito Internettiano, o ukládání a zpracování komunálního odpadu v Neapoli 
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a v oblasti Kampánie (Itálie)

Petice č. 16/2008, kterou předložil F.C. (italský státní příslušník), o kritické situaci 
v oblasti komunálního odpadu v Kampánii (Itálie)

Petice č. 209/2008, kterou předložil Sebastiano Perrone (italský státní příslušník), 
o kritické situaci v ukládání odpadu a o demokratických právech obyvatel obce 
Marigliano u Neapole

Petice č. 347/2008, kterou předložili Tommaso Esposito a Virginia Petrellese (italští 
státní příslušníci) za občanskou akční skupinu Anti-Incinerator, o spalovně odpadů 
v obci Accerra (u Neapole) v Itálii

Petice č. 587/2007, kterou předložila Marina Salvadoreová (italská státní příslušnice), 
o závažných zdravotních problémech v Kampánii a odpovědnosti krajských a místních 
orgánů

Petice č. 1082/2008, kterou předložil Raffaele Pacilio (italský státní příslušník), 
o nezákonném spalování automobilových pneumatik a dalších odpadů v oblasti Neapole 
(Itálie)

Petice č. 396/2009, kterou předložil Salvatore Fatone (italský státní příslušník) a kterou 
podepsalo 152 osob, o čistírně odpadních vod v oblasti Cuma-Licola (Itálie)

Petice č. 1223/2009, kterou předložil Daniele Giove (italský státní příslušník), 
o znečištění životního prostředí v Casalnuova di Napoli (Itálie)

a 

18. Petice č. 955/2008, kterou předložil Ferdinando Kaiser (italský státní příslušník), 
o umístění skládky odpadů v lokalitě Chiaiano (Itálie)

Petice č. 1011/2008, kterou předložila A.S. (italská státní příslušnice), o skládce odpadů 
v lokalitě Chiaiano u Neapole (Itálie)

Vystoupili: předsedkyně, Roberto Adam (Úřad předsednictví Rady ministrů, vedoucí oddělení 
pro politiky EU), Raimundo Santacroce (koordinátor pro nakládání s odpady v Kampánii), 
Ettore Figliolia (kancelář místopředsedy Rady ministrů, zástupce pro krizové situace v oblasti 
odpadů v Kampánii), Tommaso Esposito (předkladatel petice), Pia Bucella (zástupkyně 
Komise), Judith Merkies, Margrete Auken a Crescenzio Rivellini.
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od Komise, nebude 
posouzení těchto petic zatím uzavřeno. Předsedkyně uvedla, že povolení vyslat informační 
a studijní misi do Kampánie nebylo zatím uděleno. Výbor vyjádřil znepokojení nad 
následujícími záležitostmi: současný stav již existujících zavážek odpadu, nelegální odpad 
na pevnině a na moři, náklady na spalovny a soulad s postupem zadávání veřejných zakázek, 
zdraví v komunitách v postižených oblastech, problematika toxického odpadu a recyklace 
odpadů.

*
Předsednictví schůze převzal místopředseda Willy Meyer.

*



PV\803762CS.doc 7/10 PE438.476v01-00

CS

19. Petice č. 260/1999, kterou předložil Daniel Pequeño Prado (španělský státní 
příslušník) a kterou podepsalo více než 4000 osob, o čistírně odpadních vod ve městě 
Vigo, která byla vybudována za finančního přispění Společenství

Petice č. 462/2006, kterou předložila „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo“ 
(Španělsko) o ochraně pobřeží Galície, zejména zálivu při městě Vigo, před znečištěním 
a poškozením životního prostředí

Petice č. 138/2009, kterou předložil Antonio Lores Franco (španělský státní příslušník) 
jménem „San Simón Bay Conservation Platform“, která se týká znečištění zálivu při 
městě Vigo

Vystoupili: předsedkyně, Daniel Pequeño Prado (předkladatel petice), Serzio Regueira 
Gómez (předkladatel petice), Antonio Lores Franco (předkladatel petice), José Manuel 
Servert Martin (zástupce Komise), Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken a Miguel Angel 
Martínez Martínez.
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že se očekávají další informace od Komise, nebude 
posouzení těchto petic zatím uzavřeno. Na příští schůzi bude projednána možnost vyslání 
informační a studijní mise. Záležitosti vznesené v nejnovější petici musí být odlišeny od 
dalších dvou petic, v souvislosti s nimiž právě probíhá řízení o porušení předpisů.

*
Předsednictví schůze se ujala Erminia Mazzoni (předsedkyně).

*

Diskuze o bodech pořadu jednání č. 20, 21, 22 a 23 byla odložena.

22 Petice zapsané pod bodem B
Petice 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 745/2006, 507/2007, 
1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 1050/2008, 1077/2008, 
1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 1679/2008, 1723/2008, 52/2009, 
164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 621/2009, 623/2009, 633/2009, 
639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 744/2009, 764/2009 a 765/2009 byly 
uzavřeny na základě písemných odpovědí Komise. 

Petice 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 a 589/2009 budou přesunuty 
z bodu B a na pozdější schůzi projednány pod bodem „A“.  

23. Datum a místo konání příští schůze 

V Bruselu 
Úterý 23. února 2010 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30

Schůze byla ukončena v 12:45.
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