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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 23 lutego 2010 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Chrysoula Paliadeli (wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 23 lutego 
2010 r. o godz. 11.30.

W godz. 9.00–11.30 odbyło się posiedzenie koordynatorów przy drzwiach zamkniętych.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 439.108)

Projekt porządku dziennego został przyjęty bez zmian.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń w dniach 27–28 stycznia 2010 r.:

Protokoły zostały przyjęte bez zmian.

3. Komunikaty wiceprzewodniczącej: Chrysoula Paliadeli oświadczyła, co następuje:

 Przewodnicząca Erminia Mazzoni nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu i przekazała 
przeprosiny komisji; Michael Cashman także przesłał przeprosiny za swoją 
nieobecność na posiedzeniu, spowodowaną jego udziałem w oficjalnej misji 
w charakterze przewodniczącego delegacji ds. stosunków z RPA;

 Punkt 7 (debata nad dokumentem roboczym w sprawie różnorodności biologicznej) 
został odroczony do następnego posiedzenia (w dniach 22–23 marca 2010 r.) na 
wniosek Victora Boştinaru, który był niezadowolony z wersji załączonej do dossier 
posłów. Posłowie otrzymają wersję poprawioną;

 Punkt 9 (petycja 878/2007) został odroczony na wniosek Josefy Andrés Barei;
 Składający petycję będą obecni w ramach punktu 14 (petycja 539/2007); punktu 15 

(petycja 1282/2007); punktu 20 (petycja 669/2006); punktu 22 (petycja 742/2007); 
punktu 24 (petycja 0006/2009);

 Nie zgłoszono sprzeciwu co do wykazu wniosków odnoszących się do petycji, których 
rozpatrywanie ma zostać zamknięte lub wznowione, przekazanych posłom do analizy 
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tydzień przed posiedzeniem. W związku z tym rozpatrywanie petycji 1021/2003, 
0026/2005, 0892/2008 oraz 1565/2008 zostało wznowione na podstawie przekazanych 
istotnych nowych informacji, rozpatrywanie petycji 1447/2009 wznowiono na 
wniosek Michaela Cashmana i Arlene McCarthy, którzy zwrócili się o udzielenie 
oficjalnych odpowiedzi przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Komisję Handlu 
Międzynarodowego; rozpatrywanie petycji 0174/2007, 1670/2009, 154/2006, 
210/2006, 435/2006 zostało zamknięte ze względu na brak reakcji ze strony 
składających petycje na prośbę o udzielenie dalszych informacji, rozpatrywanie 
petycji 550/2006 zamknięto, ponieważ w sprawie tej wypowiedział się Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości, natomiast rozpatrywanie petycji 1009/2007 zostało 
zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji Europejskiej, potwierdzonej ponownie 
pocztą elektroniczną w dniu 13 lipca 2009 r.

4. Sprawy różne: nie omawiano żadnych innych spraw.

5. Komunikaty wiceprzewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów:

 Wnioski złożone przez grupę PPE odnośnie do pracy sekretariatu:

a) Dopuszczalność petycji – grupa PPE zaoferowała, że przedstawi wykaz petycji, 
które jej zdaniem nie powinny być uwzględniane w dokumentach „Streszczenia, 
informacje i zalecenia”, gdyż mogłyby podlegać Wydziałowi Korespondencji 
z Obywatelami lub sieci SOLVIT; sekretariat powinien przedstawić posłom wniosek 
określający dokładne kryteria i zasady dotyczące dopuszczalności petycji.

b) Protokoły z posiedzeń koordynatorów: w wyniku wymiany poglądów 
postanowiono, że sekretariat w miarę możliwości w ciągu trzech dni od posiedzenia 
przedstawi streszczenie decyzji bądź wniosków koordynatorów w celu ich omówienia 
i zatwierdzenia; dokument zostałby następnie włączony do oficjalnego protokołu 
z posiedzenia;

c) Porządek dzienny posiedzenia w formie zatwierdzonej przez przewodniczącą byłby 
co do zasady przekazywany członkom komisji tydzień przed posiedzeniem lub 
z większym wyprzedzeniem, o ile to możliwe; posłowie zwrócili uwagę na znaczenie 
regularnych spotkań przygotowawczych z udziałem sekretariatu komisji 
i sekretariatów grup politycznych odbywających się co środę w Strasburgu.

d) Zapraszanie składających petycję uczestniczących w posiedzeniu i zwrot 
poniesionych przez nich kosztów oraz budżet misji zewnętrznych. Przypomniano, że 
koordynatorzy przyjęli do wiadomości sprawozdanie i rozliczenia dotyczące 
zaproszeń skierowanych do składających petycję w 2009 r., przedstawione przez 
sekretariat podczas poprzedniego posiedzenia. Ponadto postanowiono, że 
przewodnicząca powinna odtąd oficjalnie zatwierdzać zalecenia sekretariatu dotyczące 
zwrotu kosztów podróży i diet dla składających petycję, jeżeli takowe zostaną 
przedstawione. Koordynatorzy przyjęli do wiadomości także kryteria dotyczące 
zwrotu kosztów. Posłowie zwrócili się do sekretariatu o przekazanie posłom 
pisemnego dokumentu dokładnie objaśniającego kryteria określone przez sekretariat
w zakresie zwrotu kosztów.

e) Udział asystentów posłów do PE w misjach i ich ogólna organizacja w formie 
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zorganizowanej przez komisję – przedstawiono wyjaśnienie w tej kwestii: asystenci 
mogą towarzyszyć posłom, którzy ponoszą odpowiedzialność za pokrycie ich 
wydatków. Postanowiono, że misje i wizyty informacyjne powinny być ustalane 
z możliwie największym wyprzedzeniem, mając na uwadze obowiązki komisji. 
Posłowie uznali, że należy udostępnić stosowne zasoby przeznaczone na pełnienie 
funkcji służbowych w imieniu komisji podczas wizyt informacyjnych, nie ingerując 
w wynagrodzenie roczne przewodniczącej.

(Zwrócono się do sekretariatu o przedstawienie dokumentu o bardziej ogólnym 
charakterze w ustosunkowaniu do kwestii omawianych w czasie debaty).

 Wizyty informacyjne w Austrii i we Włoszech (Kampania): 

a) Po zatwierdzeniu przez Konferencję Przewodniczących i Prezydium wizyty 
informacyjnej do Austrii (w związku z petycją 672/2007) zwrócono się do grup 
politycznych o wyznaczenie posłów i zaproponowanie odpowiednich dat.

b) Przewodnicząca miała ponownie przedstawić Konferencji Przewodniczących 
uszczegółowiony wniosek o zatwierdzenie misji w odniesieniu do wizyty w Kampanii 
(w związku z petycją 683/2005 i 16 innymi).

 Petycja 672/2009, którą złożyła Real Academia de Bellas Artes de Toledo 
w sprawie ochrony krajobrazu kulturowego miasta: sekretariat ponownie przekaże 
posłom do zatwierdzenia dokument „Streszczenia, informacje i zalecenia” wraz ze 
szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi powyższej petycji.

 Debata na temat kwestii podjętych przez Carlosa José Iturgaiza Angulo 
w odniesieniu do zalecenia w sprawie petycji 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 
1523/2009, 1573/2009, 1245/2009: Debata została rozpoczęta, lecz ze względu na 
brak czasu nie udało się jej zakończyć. Carlos José Iturgaiz Angulo zwrócił się 
z zapytaniem do sekretariatu w kwestii pewnych zmian wprowadzonych w 
zaleceniach po ich przyjęciu, znajdujących się w bazie internetowej epetition
i przedstawionych podczas posiedzenia koordynatorów. Debata nie została zamknięta.

 Projekt rezolucji w związku z sytuacją w gospodarstwie Dana Brenana (petycja 
161/2006): Koordynatorzy zatwierdzili projekt rezolucji, który ma zostać przekazany 
przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego wraz z wnioskiem o jego złożenie na 
nadchodzącym posiedzeniu plenarnym zgodnie z art. 202 ust. 2 Regulaminu.

 Debaty na temat petycji otrzymanych w sprawie hiszpańskiej ustawy dotyczącej 
wybrzeży (174/2008 i 25 innych): Koordynatorzy postanowili podzielić debatę na 
temat petycji na dwie części w sposób następujący: w dniu 22 marca 2010 r. 
w godzinach popołudniowych – wystąpienie przed komisją przedstawicieli władz 
hiszpańskich; oraz w dniu 23 marca 2010 r. w godzinach porannych – wystąpienie 
przed komisją składających petycję.

 Petycja ATMS (473/2008) - koordynatorzy postanowili uzyskać oficjalną opinię 
Komisji Prawnej oraz rozważyć złożenie projektu rezolucji zgodnie z art. 202 ust. 2 
Regulaminu.

 Sprawy różne: Koordynatorzy postanowili sprawdzić, czy posłowie odpowiednich 
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grup politycznych będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu komisji zaplanowanym 
w dniach 7-8 kwietnia 2010 r.; sekretariat podjął się zbadania ewentualnych terminów 
alternatywnych.

6. Wizyta informacyjna w Huelvie - sprawozdanie ustne uczestników:

Członkowie delegacji przedstawili krótkie prezentacje oraz swe pierwsze wnioski po 
odbyciu wizyty. Pascale Gruny, która przewodniczyła delegacji, podkreśliła, że 
posłowie otrzymali sprzeczne analizy dotyczące zanieczyszczenia na tym obszarze; 
zaznaczyła również, że po odbyciu spotkań z zainteresowanymi stronami posłowie 
stwierdzili brak komunikacji między nimi i uznali, że aspekt ten zostanie 
uwzględniony w jednym z zaleceń zawartych w sprawozdaniu. Margrete Auken
wyraziła ubolewanie, że nie mogła udać się dokładnie w to miejsce, w którym według 
składających petycję zanieczyszczenie było największe. Victor Boştinaru wykazał 
zadowolenie z doskonałej współpracy wśród posłów uczestniczących w delegacji 
i podkreślił znaczenie, jakie ma sporządzenie odpowiednio wyważonych zaleceń. 
Ponadto zakwestionował czas, jaki zajęło Komisji Europejskiej przekazanie posłom 
podsumowania sprawozdania sporządzonego przez nią po przeprowadzeniu wizyty na 
miejscu zgodnie z art. 35 traktatu Euratom w dniu 14 września 2009 r. Wszystkie 
przemawiające osoby odnotowały znaczące zainteresowanie hiszpańskich mediów 
i z satysfakcją przyjęły ogólny przebieg wizyty, podczas której nie doszło do 
ewentualnego zakłócenia jej zakresu bądź przesłania.

Przedstawicielka DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej wyjaśniła, że prowadzone 
są dochodzenia w związku z właściwym stosowaniem dyrektywy 2006/12/WE 
w sprawie odpadów, dyrektywy 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz dyrektywy 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów w odniesieniu do składowania fosforogipsu i innych odpadów 
niebezpiecznych.

Przedstawiciele DG TREN E podkreślili, że sprawozdanie z weryfikacji Komisji na 
miejscu zostało przekazane tak szybko, jak było to możliwe, uwzględniając etapy 
procedury regulującej zatwierdzanie ostatecznej wersji dokumentu. Stwierdzili oni 
także, iż dane uzyskane w wyniku pomiarów skażeń radioaktywnych 
przeprowadzonych na tym obszarze jedynie na pozór były sprzeczne. Ich zdaniem 
różnice można było wytłumaczyć czynnikami zewnętrznymi, które mogły mieć 
wpływ na mierzone próbki (tj. opady).

Głos zabrali: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (przedstawicielka Komisji 
Europejskiej - DG ds. Środowiska); Wolfgang Klib i Eberhardt Henrich 
(przedstawiciele Komisji Europejskiej - DG TREN E).

Decyzja: Pascale Gruny przedstawi dokument roboczy dotyczący wizyty 
i zaproponuje zalecenia w zakresie dalszych działań.  

7. Petycja 1322/2007, którą złożyli Yolanda Díaz Pérez (Hiszpania), w imieniu 
Izquierda Unida de Galicia, Jesús Ignacio Caselas Pérez, w imieniu Federación Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol z 4 podpisami, Bernardo Bastida Sixto, 
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w imieniu Cofradía de pescadores de Ferrol, w sprawie uruchomienia stacji 
regazyfikacji LNG w Mugardos, La Coruña

Głos zabrali: Yolanda Villar Ruberte (przedstawicielka Komisji Europejskiej), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej na podstawie dodatkowych informacji przekazanych 
na piśmie przez składającego petycję.

8. Petycja 1380/2007, którą złożył Javier Gomez Gonzalez (Hiszpania) w sprawie 
rzekomego naruszenia prawodawstwa WE w sprawie dostępu do informacji i 
oczyszczania ścieków komunalnych w związku z działalnością spółki „Emasagra” 
(Granada, Hiszpania)  

Głos zabrali: Helmut Bloech (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Carlos José 
Iturgaiz Angulo i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.38; Chrysoula Paliadeli (wiceprzewodnicząca) 
wznowiła posiedzenie o godz. 15.10.

9. Petycja 1737/2008, którą złożył lord Richard Inglewood DL (Wielka Brytania), 
w sprawie dyskryminacyjnego charakteru rozporządzeń o wykluczeniu członków 
Izby Lordów z Parlamentu Europejskiego (2008 r.) dotyczących statusu parów 
wybranych na posłów do PE

Głos zabrali: Tibor Vaszi (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Sarah Ludford, 
David Lowe (kierownik działu – Sekretariat PE) i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej (oczekującej na odpowiedź władz brytyjskich).

10. Petycja 539/2007, którą złożył Barry Curtin (Irlandia), w imieniu Towarzystwa 
Wspólnoty Watergrasshill, w sprawie rzekomego naruszenia prawodawstwa WE 
w związku z decyzją Rady Miasta Cork zezwalającą na prace wydobywcze na 
obszarze formacji wodonośnej o znaczeniu regionalnym

Głos zabrali: Barry Curtin (składający petycję), Helmut Bloech (przedstawiciel 
Komisji Europejskiej), Seán Kelly, Joe Higgins i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej; przewodnicząca wystosuje pismo do irlandzkiego 
ministra ds. środowiska Johna Gormleya w celu uzyskania wyjaśnień w kwestii 
rzeczywistej wielkości kamieniołomu, o którym mowa.

11. Petycja 1282/2007, którą złożył Rémi Sallé (Francja), w imieniu Stowarzyszenia 
4CASP, w sprawie oddziaływania na środowisko naturalne projektu budowy mostu 
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nad Loarą, na wschód od Orleanu, w kontekście budowy obwodnicy Orleanu 
(„le grand contournement”) 

Głos zabrali: Maguy Pleynet (przedstawicielka składającego petycję), Joseph van der 
Stegen (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, 
Margrete Auken (która odniosła się do wizyty na tym obszarze przeprowadzonej 
w 2007 r. przez delegację komisji oraz zaleceń, które zostały wówczas sformułowane 
i zatwierdzone) i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej; przewodnicząca wystosuje pismo do właściwych 
władz francuskich (Agglomération d’Orléans) w celu podkreślenia, że zarówno plany, 
jak i przedsięwzięcia, musiały zostać zatwierdzone zgodnie z europejskim 
prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

12. Petycja 551/2008, 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: Joseph van der Stegen (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Pascale 
Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej (oczekującej na pisemne potwierdzenie przez władze 
francuskie, że przedsięwzięcie zostało zaniechane); w razie potrzeby przewodnicząca 
wystosuje upomnienie do mera Guérande, do którego uprzednio skierowała pismo 
w tej sprawie.

13. Petycja 468/2007, którą złożył Jan Terkel Nielsen (Dania), w sprawie naruszenia 
unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w związku z projektem 
budowy domków letniskowych w Danii

Głos zabrali: Irene Plank (przedstawicielka Komisji Europejskiej), Margrete Auken 
i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie odpowiedzi udzielonej przez 
Komisję Europejską.

14. Petycja 980/2007, którą złożył Torkild Todsen (Dania), w imieniu „Borgergruppen” 
(„Grupy obywatelskiej”), w sprawie projektu autostrady między miejscowościami 
Kiplev i Sønderborg w Danii

Głos zabrali: Silvya Aile (przedstawicielka Komisji Europejskiej), Margrete Auken 
i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej w sprawie skumulowanych skutków wzmożonego 
ruchu drogowego, który spowodowałaby autostrada. 
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15. Petycja 832/2008, którą złożył Anton Huber (Niemcy), wzywając do wstrzymania 
finansowania programu badań dotyczącego żeglowności Dunaju, a w szczególności 
na odcinku między Straubing i Vilshofen

Głos zabrali: Cesare Bernabei (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Peter Jahr 
i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej; należy zwrócić się o udzielenie informacji do 
składającego petycję, który jest członkiem grupy monitorującej utworzonej w ramach 
programu badawczego. 

16. Petycja 742/2007, którą złożył Andreas Varnakiotis (Grecja) w sprawie 
umiejscowienia składowiska odpadów w prefekturze Achaja (Grecja)

Głos zabrali: Andreas Varnakiotis (składający petycję); Yannis Couniniotis
(przedstawiciel Komisji Europejskiej), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine 
Bélier, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej; przewodnicząca wystosuje pismo do greckiej minister 
ds. środowiska Tiny Mpirmpili.

17. Petycja 0669/2006, którą złożył I. K. (Grecja), z dwoma podpisami, w sprawie 
zanieczyszczeń na wyspie Spetses w Grecji  

Głos zabrali: Ioannis Kokkalas (składający petycję); Helmut Bloech (przedstawiciel 
Komisji Europejskiej), Victor Boştinaru, Pascale Gruny i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte i nakłania się Komisję Europejską, 
aby dochodziła od Grecji zapłaty grzywien na mocy art. 260 traktatu; przewodnicząca 
wystosuje pisma do greckiej minister ds. środowiska Tiny Mpirmpili i burmistrza 
Spetses (kopie tych pism zostaną przekazane do wiadomości parlamentowi 
greckiemu).

18. Petycja 978/2008, którą złożył Panagiotis Bouras (Grecja), w imieniu Rady Miejskiej 
Megalopoli, w sprawie nieprzestrzegania przez władze Grecji kryteriów i procedur 
UE z zakresu składowania odpadów w związku z planowaną budową wysypiska 
śmieci w pobliżu Megalopoli w peloponeskim regionie Grecji

Głos zabrali: Yannis Couniniotis (przedstawiciel Komisji Europejskiej) i 
wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej. 
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19. Petycja 6/2009, którą złożył Jean Marie Taga Fosso (Francja) w sprawie 
dyskryminacji ze względu na narodowość w kontekście odmowy uznania jego 
francuskiego tytułu uniwersyteckiego z farmacji przez władze brytyjskie
Petycja 1413/2009, którą złożył A.E. (Hiszpania) w sprawie domniemanej 
dyskryminacji ze względu na narodowość w związku z dostępem do zawodu 
farmaceuty w Wielkiej Brytanii 

Głos zabrali: Jean Marie Taga Fosso (składający petycję), Peter Mihok (przedstawiciel 
Komisji Europejskiej), Pascale Gruny, Victor Boştinaru i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej (komisja przyjęła do wiadomości zamiar Komisji 
Europejskiej skierowania sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
i nalegała na niezwłoczne podjęcie działań); przewodnicząca wystosuje pismo do 
stałego przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa przy Unii Europejskiej w celu 
uzyskania wyjaśnień w kwestii ograniczeń dotyczących dostępu obywateli 
europejskich do zawodu farmaceuty.

20. Petycja 357/2006, którą złożył Kenneth Abela (Malta) w sprawie rzekomego 
naruszenia prawodawstwa WE dotyczącego uznawania równoważnych kwalifikacji 
przez władze maltańskie

Głos zabrali: Angelika Koman (przedstawicielka Komisji Europejskiej) 
i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie odpowiedzi udzielonej przez 
Komisję Europejską.

21. Petycja 1221/2008, którą złożył Sergio Niola (Włochy) w sprawie reklam 
telewizyjnych produktów leczniczych we Włoszech

Głos zabrali: Florian Schmidt (przedstawiciel Komisji Europejskiej) 
i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie odpowiedzi udzielonej przez 
Komisję Europejską.

22. Petycja 1325/2008, którą złożyła B.M. (Włochy) w sprawie dyskryminacyjnego 
ustawodawstwa dotyczącego chorób we Włoszech 
Petycja 307/2009, którą złożyła Mirella Collina (Włochy), w imieniu Funzione 
Pubblica CGIL Imola, z 1215 podpisami, w sprawie nowego ustawodawstwa 
chorobowego we Włoszech

Głos zabrali: Petra Schott (przedstawicielka Komisji Europejskiej) 
i wiceprzewodnicząca.
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie odpowiedzi udzielonej przez 
Komisję Europejską.
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23. Petycje, których omawianie odroczono do następnego posiedzenia: 878/2007, 
482/2009, 484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 i 439/2009.

24. Petycje sekcji B 

 Rozpatrywanie petycji 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 
239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 
1340/2007, 177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 
1567/2008, 1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 
750/2009, 779/2009, 807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 
925/2009, 933/2009 i 957/2009 zostało zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji. 

25. Sprawy różne: do protokołu załączono wykaz petycji uznanych za dopuszczalne 
w okresie od dnia 28 stycznia 2010 r. do 23 lutego 2010 r. 

26. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

 22 marca 2010 r., poniedziałek, w godz. 15.00–18.30, oraz 23 marca 2010 r., wtorek, 
w godz. 9.00–12.30 w Brukseli.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.00.
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