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Komisja Petycji

PETI_PV(2010)04_26_27

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 26 kwietnia 2010 r., w godz. 15.00–18.30,

i 27 kwietnia 2010 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 26 kwietnia 
2010 r. o godz. 15.05.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2010)184_1

Przewodnicząca poinformowała posłów, że na posiedzeniu omówione zostaną dwie kwestie. 
Pierwsza z nich dotyczyć będzie kwestii praw podstawowych dotyczących osób 
niepełnosprawnych i zostanie przedstawiona przez Kathy Sinnott, byłą wiceprzewodniczącą 
komisji, pochodzącą z Irlandii, oraz przez Alaina Faure’a w imieniu Europejskiego Forum 
Osób Niepełnosprawnych. Właściwa petycja została zarejestrowana z prawie 1,5 mln 
podpisów. W tej części komisja będzie także analizować problemy dotyczące praw dzieci 
w odniesieniu do kwestii niepełnosprawności oraz ochrony dzieci.

W drugiej części posiedzenia zanalizowane zostaną kwestie dotyczące żywności i zdrowia, 
w tym zagadnienia związane z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie i suplementami 
żywnościowymi. Obecni będą składający petycje:

– w związku z punktem 5: Kathy Sinnott i Alain Faure;
– w związku z punktami 7 i 8: Vasilios Katsioulis; 
– w związku z punktem 15: Jacqueline de Croÿ;
– w związku z punktem 17: Brian John;
– w związku z punktem 19: Jill Bell i Robert Verkerk.

Przewodnicząca następnie przypominała posłom, że we wtorek rano po posiedzeniu 
koordynatorów komisja będzie omawiać sprawozdanie roczne za rok 2009, które zostanie 
przedstawione przez Carlosa Iturgaiza, oraz projekt opinii Victora Boştinaru w sprawie 
różnorodności biologicznej (dokument roboczy dotyczący tej kwestii został przedstawiony 
wcześniej).
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Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z:

– 23 lutego 2010 r.
– 22–23 marca 2010 r.

Protokoły zostały zatwierdzone. 

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała, że załącznik do uwag przewodniczącej zawierający 
zalecenia dotyczące petycji, które mają zostać ponownie rozpatrzone, zamknięte lub 
wycofane, został rozesłany do wszystkich posłów w poprzedzającym tygodniu. Z względu na 
brak uwag do zaleceń, zostały one uznane za przyjęte. 

4. Sprawy różne

Brak.

5. Petycja 360/2009, którą złożyła Kathy Sinnott (Irlandia) w imieniu Europejskiej 
Federacji Osób Niepełnosprawnych, z 1 364 984 podpisami, w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych („1 million 4 disability”)

Głos zabrali: przewodnicząca, Kathy Sinnott (składająca petycję), Alain Faure 
(składający petycję), Maria Zuber (Komisja), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana 
Ždanoka, Iliana Malinova Iotova, Maria Zuber (Komisja), Kathy Sinnott (składająca 
petycję), Alain Faure (składający petycję) i Michael Cashman

Decyzje: petycja pozostanie otwarta i zostanie przesłana sprawozdawcy z komisji LIBE, 
przygotowującemu dokument dotyczący dyrektywy w sprawie równego traktowania, 
z wnioskiem o wzięcie jej pod uwagę w sprawozdaniu. Do Rady zostanie przesłane 
pismo z wnioskiem o przyspieszenie rozpatrywania dyrektywy w sprawie równego 
traktowania.

6. Petycja 385/2008, którą złożyła Anna Schnackers (Holandia) w sprawie uznawania 
dowodu tożsamości osoby niepełnosprawnej w całej Europie

Głos zabrali: przewodnicząca, Maria Zuber (Komisja), Kinga Göncz, Michael Cashman 
i Sylvana Rapti 

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na informacje od Komisji, przede 
wszystkim w sprawie procesu harmonizacji.

7. Petycja 142/2006, którą złożył Wasilios Katsoulis (Niemcy) w sprawie dyskryminacji 
osób niepełnosprawnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Niemczech
oraz
Petycja 609/2008, którą złożył Wasilios Katsoulis (Grecja) w sprawie dyskryminacji 
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osób niepełnosprawnych przez niemiecki sektor rolniczy oraz ostatniego wyroku 
sądu dotyczącego nieważności umów zawierających klauzule dyskryminujące ze 
względu na niepełnosprawność

Głos zabrali: przewodnicząca, Vasilios Katsioulis (składający petycje), Stefan Olsson 
(Komisja), Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos i Vasilios Katsioulis (składający 
petycje)

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od 
Komisji. Do Rady zostanie przesłane pismo. Należy również rozważyć możliwość 
skierowania pytania ustnego do Rady.

Od godz. 16.25 posiedzeniu przewodniczyła Chrysoula Paliadeli (wiceprzewodnicząca).

8. Petycja 1402/2009, którą złożył Vasilios Katsioulis (Grecja) w sprawie braku 
wsparcia w europejskich szkołach dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie 
i umysłowo

Głos zabrali: przewodnicząca, Vasilios Katsioulis (składający petycję), Nikolaos 
Salavrakos, Christiane Bardoux (Komisja), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios 
Katsioulis (składający petycję) oraz przewodnicząca

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

Od godz. 17.30 posiedzeniu przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

9. Petycja 840/2007, którą złożyła Teresa Hayes (Irlandia) z 12 podpisami, w sprawie 
zaniedbań, jakich rząd irlandzki dopuszcza się w odniesieniu do systemu 
edukacyjnego dla młodzieży dotkniętej autyzmem

Głos zabrali: przewodnicząca, Silvio Grieco (Komisja), Proinsias De Rossa i Joe 
Higgins

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od 
Komisji. Petycję należy dołączyć do pisma skierowanego do Rady, o którym mowa 
w punkcie 5.

10. Petycja 1696/2008, którą złożyła Jacqueline de Croÿ (Belgia) w imieniu Fundacji 
Księżniczek de Croÿ, w sprawie konieczności przyjęcia środków na szczeblu UE 
w celu zwalczania wykorzystywania dzieci na tle seksualnym i wspierania ofiar 
wykorzystywania seksualnego

Głos zabrali: przewodnicząca, Jacqueline de Croÿ (składająca petycję) i Cesar Alonso 
Iriarte (Komisja)

Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od 
Komisji w sprawie przyjęcia ramowej decyzji Rady uchylającej ramową decyzję Rady 
2004/68/WSiSW.
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11. Petycja 813/2008, którą złożył Brian John (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego naruszenia zasad funkcjonowania Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w związku z analizowaniem wniosków 
dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie

Głos zabrali: przewodnicząca, Brian John (składający petycję), Sébastien Goux 
(Komisja), Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru i Margrete Auken

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zostanie skierowany wniosek 
o sporządzenie opinii. Należy rozważyć możliwość zorganizowania przesłuchania 
wspólnie z komisją ENVI.

12. Petycja 1037/2007, którą złożyła Jill Bell (Irlandia) w imieniu Irish Association 
of Health Stores, w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do suplementów żywnościowych
oraz
Petycja 1184/2007, którą złożyła Grace Kinirons (Irlandia) w imieniu Irlandzkich 
Terapeutów Żywieniowych (Nutritional Therapists of Ireland), w sprawie 
dyrektywy 2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do suplementów żywnościowych
oraz
Petycja 1419/2008, którą złożył Robert Verkerk (Wielka Brytania) w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Naturalnego, w sprawie pilnej potrzeby zmiany 
opcji oceny i kontroli ryzyka w związku z planami ograniczenia dostępu 
konsumentów do witamin i minerałów
oraz
Petycja 1849/2008, którą złożył Alan G. Ruth (Irlandia) w imieniu Irlandzkiego 
Stowarzyszenia Handlu Produktami Zdrowotnymi, w sprawie dyrektywy 
2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do suplementów żywnościowych
oraz
Petycja 415/2009, którą złożył P.A. (Szwecja) w sprawie dyrektywy 2002/46/WE 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych 

Głos zabrali: przewodnicząca, Robert Verkerk (składający petycję), Basil Mathioudakis 
(Komisja), Robert Verkerk (składający petycję), Jill Bell (składająca petycję) i Victor 
Boştinaru

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zostanie skierowany wniosek 
o sporządzenie opinii.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.49.

* * *
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Wtorek 27 kwietnia 2010 r., w godz. 9.00–12.30

13. Posiedzenie koordynatorów – w godz. 9.00–10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

***

Posiedzenie zostało wznowione we wtorek 27 kwietnia 2010 r. o godz. 10.07; obradom 
przewodniczyła Chrysoula Paliadeli (wiceprzewodnicząca)

14. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

1. Projekt rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej – W wyniku decyzji 
podjętej na poprzednim posiedzeniu do przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji skierowano pismo z wnioskiem o zatwierdzenie współpracy 
z komisją AFCO na warunkach określonych w art. 50 Regulaminu. Ponieważ jednak 
komisja AFCO jeszcze nie wyznaczyła sprawozdawcy, koordynatorzy podjęli decyzję, 
aby odroczyć wyznaczenie sprawozdawcy z komisji PETI do następnego posiedzenia 
koordynatorów w dniu 4 maja 2010 r.

Kontynuacja debaty ze składającymi petycje i władzami hiszpańskimi w sprawie 
„Ley de Costas” – Koordynatorzy zwrócili uwagę na pismo hiszpańskiego premiera, 
José Luisa Rodrigueza Zapatero do przewodniczącego Jerzego Buzka. Wyrazili oni 
zgodę na to, by przedmiotowe pismo zostało uwzględnione podczas sporządzania 
wniosku do przewodniczącego Jerzego Buzka o wysłanie pisma do premiera Hiszpanii 
z pytaniem dotyczącym prawa wybrzeża i prośbą o jak najszybszą, szczegółową 
odpowiedź. Uzgodniono, że decyzja w sprawie dalszych działań dotyczących prawa 
wybrzeża zostanie podjęta po otrzymaniu – za pośrednictwem przewodniczącego Jerzego 
Buzka – odpowiedzi na przedmiotowe pismo.

2. Decyzja w sprawie zastrzeżeń posłów do dokumentów zawierających streszczenia, 
informacje i zalecenia

Koordynatorzy stwierdzili, że nie zwrócono im uwagi na żadne zaległe decyzje dotyczące 
zaleceń w sprawie dopuszczalności.

3. Dyskusja w sprawie projektu porządku dziennego na następne posiedzenie komisji

Koordynatorzy zatwierdzili projekt porządku dziennego na posiedzenie komisji w dniach 
31 maja i 1 czerwca. Zwrócili uwagę, że sekretariat prowadzi prace nad częścią „B” oraz 
że porządek dzienny zostanie jak najszybciej dostarczony posłom.

4. Powołanie sprawozdawców, sprawozdania, opinie i projekty rezolucji

– Inicjatywa obywatelska – Decyzja o powołaniu sprawozdawcy w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej została odroczona.

– Sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2009 
– Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi komisji swoje oficjalne 
sprawozdanie roczne na posiedzeniu w dniu 4 maja 2010 r. Koordynatorzy uzgodnili, 



PE441.180v01-00 6/12 PV\815347PL.doc

PL

że sprawozdawca komisji w przedmiotowej sprawie zostanie powołany przez grupę 
PPE.

– Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące 
braku współpracy ze strony Komisji Europejskiej w sprawie skargi 676/2008/RT 
– Sprawozdanie specjalne dotyczy niechęci Komisji do dostarczenia informacji 
w sprawie komunikacji między Komisją a Porsche AG. Koordynatorzy powołali 
Chrysoulę Paliadeli (wiceprzewodniczącą, S&D) jako sprawozdawcę 
w przedmiotowej kwestii.

– Opinia dla Komisji Budżetowej w sprawie budżetu Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich na rok 2011 – Koordynatorzy uzgodnili, że sprawozdawca 
komisji w sprawie przedmiotowej opinii zostanie powołany przez grupę ALDE.

5. Delegacje

– Wizyta informacyjna w Kampanii – Koordynatorzy zostali poinformowani, że 
członkowie delegacji wyjadą do Kampanii po posiedzeniu. Zwrócili uwagę, że 
program wizyty został zatwierdzony przez władze i oficjalnych członków delegacji.

– Wizyta informacyjna w Austrii – Koordynatorzy zauważyli, że trwają 
przygotowania do wizyty, która ma się odbyć w dniach 2–4 czerwca 2010 r. Delegacji 
komisji będą przewodniczyli Rainer Wieland (PPE, DE) i Iliana Malinova Iotova 
(S&D, BG) jako drugi uczestnik delegacji. Zwrócono się do pozostałych grup 
politycznych o wspólne wyznaczenie trzeciego uczestnika.

6. Sprawy różne

– Sieć i portal internetowy – Koordynatorzy zauważyli z niepokojem, że propozycje 
udoskonalenia strony internetowej zostały odrzucone przez władze Parlamentu. 
Propozycje zgłoszone przez komisję pozwoliłyby na łatwiejszy dostęp obywateli 
europejskich do informacji o procesie rozpatrywania petycji. Koordynatorzy podjęli 
decyzję o skierowaniu pisma do władz Parlamentu w przedmiotowej sprawie. Komisja 
podejmie próbę kontynuowania działań na rzecz rozwoju portalu internetowego 
Parlamentu, jako że na posiedzeniu plenarnym w kontekście rocznych sprawozdań 
komisji wielokrotnie głosowano za przedmiotową sprawą.

– Petycja 0417/2009, którą złożył Andrea D’Ambra. Przedmiotowa petycja, poparta 
e-mailami od ok. 500 osób, dotyczy organizacji wyborów we Włoszech. Składający 
petycję zgłasza sprzeciw wobec dopuszczania osób uprzednio karanych do 
kandydowania w wyborach, w tym w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Zwrócono się o wydanie opinii do komisji AFCO, która uznała, że jest to kwestia, 
którą rozpatrzyć powinny poszczególne państwa członkowskie. Po takiej odpowiedzi 
składający petycję zwrócił się z pismem do Przewodniczącego, kilku posłów oraz 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Koordynatorzy uzgodnili, że do 
składającego petycję zostanie przesłane pismo informujące go o opinii AFCO, 
a zwłaszcza o dyskusji w sprawie projektu sprawozdania Andrew Duffa dotyczącego 
zmiany aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. 
Sprawa nie będzie już omawiana w komisji.

– Petycja 1614/2009, którą złożyła Marinella Colombo – Przedmiotowa petycja 
dotyczy funkcjonowania niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt), 
w związku z którym otrzymano wiele petycji w okresie poprzedniej kadencji. 
Wszystkie petycje zawierały poważne zarzuty dotyczące sposobu postępowania 
niemieckich władz. Przedmiotowe petycje zostały zamknięte na podstawie dokumentu 
roboczego. Składająca petycję z kilkoma innymi osobami podejmują próby uzyskania 
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poparcia dla ponownego rozpatrzenia petycji. Koordynatorzy zgodzili się przesłać 
dodatkowe pismo do nowej minister do spraw rodziny, ale decyzja w tej sprawie nie 
zostanie ostatecznie podjęta przed następnym posiedzeniem, ponieważ grupy muszą 
najpierw omówić kwestię z niemieckimi posłami.

15. Sprawozdanie roczne w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 
(2009/2139(INI))
Sprawozdawca: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)

Sprawozdawca przedstawił swój projekt sprawozdania. 

Głos zabrali: przewodnicząca, Carlos José Iturgaiz Angulo (sprawozdawca), William 
Floyd (Komisja), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr 
i Liam Cashman

Harmonogram: 
Termin składania poprawek: 6 maja 2010 r., godz. 18.00
Głosowanie w komisji: 1 czerwca 2010 r.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: lipiec 2010 r.

Od godz. 11.00 obradom przewodniczył Willy Meyer (wiceprzewodniczący).

16. Opinia w sprawie różnorodności biologicznej (2009/2108(INI))
Sprawozdawca: Victor Boştinaru (S&D)

Sprawozdawca przedstawił swój projekt opinii.

Głos zabrali: przewodniczący, Victor Boştinaru (sprawozdawca), François Kremer 
(Komisja), Margrete Auken i Peter Jahr

Od godz. 11.10 posiedzeniu przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

17. Petycja 1098/2007, którą złożył Juan Antonio Carrasco Ragel (Hiszpania) w imieniu 
Plataforma Por El studio Epidemologico, w sprawie przeprowadzenia 
zintegrowanych badań epidemiologicznych w odniesieniu do mieszkańców hrabstwa 
Gibraltar (Andaluzja, Hiszpania) oraz samego Gibraltaru (Wielka Brytania)
oraz
Petycja 615/2009, którą złożyła Justine Olivero (Wielka Brytania) z 237 podpisami, 
w sprawie wzrostu liczby przypadków raka w Campo de Gibraltar i Rock 
of Gibraltar

Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Vajda (Komisja) i Willy Meyer

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Do właściwych władz w Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii zostanie przesłane pismo z zaleceniem przeprowadzenia badania 
epidemiologicznego.

18. Petycja 439/2009, którą złożyła Elsa Aimone (Włochy) z 86 podpisami, w sprawie 
pacjentów z torbielami Tarlova
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Głos zabrali: przewodnicząca i Antoni Montserrat (Komisja)

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

19. Petycja 276/2008, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
Greenaction Transnational, w sprawie zanieczyszczeń pochodzących z trującego 
składowiska odpadów w Trieście w Barcoli (Włochy)

Głos zabrali: przewodnicząca, José Diaz del Castillo (Komisja) i Margaret Auken

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

Iliana Malinova Iotova zabrała głos w sprawie punktu porządku obrad dotyczącego petycji 
w sprawie bułgarskich dzieci. Przewodnicząca wyjaśniła, że przedmiotowe petycje znajdą się 
w porządku dziennym jednego z następnych posiedzeń.

20. Petycja 181/2009, którą złożył Karl Wezel (Niemcy) w sprawie wytwarzania energii 
elektrycznej z oleju palmowego i wynikającego z tego zanieczyszczenia

Głos zabrali: przewodnicząca, Günter Raad (Komisja), Peter Jahr i Margrete Auken

Decyzja: petycja pozostanie otwarta. Zwrócono się do Komisji, składającego petycję 
i władz niemieckich o udzielenie dodatkowych informacji.

21. Petycja 1337/2008, którą złożył Nayden Chakarov (Bułgaria) z 12 podpisami, 
w sprawie elektrowni Maritza-Iztok i zanieczyszczenia terenu wokół bułgarskiego 
miasta Stara Zagora
oraz
Petycja 1865/2009, którą złożył I.P. (Bułgaria) w sprawie zanieczyszczenia powietrza 
w mieście Stara Zagora w środkowej Bułgarii

Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Vajda (Komisja) i Margaret Auken

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

22. Petycja 1501/2008, którą złożyła Dionisia Avgerinopoulou (Grecja) z 3 podpisami, 
w sprawie niewdrożenia prawodawstwa UE w odniesieniu do działalności 
wydobywczej na greckiej wyspie Milos

Głos zabrali: przewodnicząca, William Floyd (Komisja) i Margaret Auken

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

23. Petycja 1318/2008, którą złożyła Joanna Smolińska (Polska) w imieniu 
środowiskowego Stowarzyszenia Miłośników Krowiarek, w sprawie niezachowania 
zgodności z prawodawstwem środowiskowym UE w związku z wydobywaniem 
kruszyw w pobliżu obszaru Natura 2000 w południowej Polsce

Głos zabrali: przewodnicząca, François Kremer(Komisja) i Margaret Auken
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Decyzja: petycja pozostanie otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od 
Komisji.

24. Petycja 0884/2009, którą złożył D.D. (Wielka Brytania) w imieniu Residents of St 
Kingsmark Chepstow, w sprawie rzekomego zaniedbania ze strony Welsh Water plc 
odnośnie do problemów ze ściekami w ST Kingsmark i związanych z nimi 
nieprzyjemnych zapachów

Głos zabrali: przewodnicząca i Helmut Bloech (Komisja)

Decyzja: petycja zostanie zamknięta.

Dyskusja w sprawie punktów 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 i 20 została przełożona.

25. Petycje sekcji B

Rozpatrywanie petycji 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 
958/2009, 959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 
1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 i 1476/2009 zostało zamknięte 
na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji.

o O o

26. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Wtorek 4 maja 2010 r., w godz. 9.00–12.30 oraz 15.00–18.30

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.20.

Załącznik: Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (22–23 marca 
2010 r.).
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