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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 29 września 2010 r., w godz. 15.00–18.30,

i 30 września 2010 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 29 września 2010 r. 
o godz. 15.05. 

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo zwrócił się o przesunięcie punktu 9 na posiedzenie w listopadzie. 
Porządek dzienny został przyjęty z tą zmianą.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 15 lipca 2010 r.

Przewodnicząca poinformowała, że protokół posiedzenia z dnia 15 lipca 2010 r. zostanie 
zatwierdzony pod koniec posiedzenia, chyba że posłowie zgłoszą konkretne uwagi.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała posłów, że Rainer Wieland przeprosił za swoją nieobecność 
w związku z misją informacyjną w Austrii. Po głosowaniu komisja przywita 
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marcosa Sefcovica, który odpowiada za 
stosunki międzyinstytucjonalne i administrację. Do komisarza skierowano szereg pytań; 
posłowie będą mogli je zadać po wygłoszeniu przez komisarza oświadczenia wstępnego. 
Petycja 1028/2009 w sprawie potrzeby przeglądu zasad postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego (punkt 13) oraz opinia Komisji Prawnej dotycząca 
przedmiotowej petycji również zostały przekazane komisarzowi. Przewodnicząca 
poinformowała następnie, że składający petycję będą obecni w związku z pkt 9, 10, 11, 12 
i 21. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Nikiforos Diamandouros weźmie udział w 
dyskusji na temat opinii Ágnes Hankiss (punkt 14). Przewodnicząca przypomniała posłom 
o przedłużeniu posiedzenia w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego inicjatywy 
obywatelskiej, które ma się odbyć w czwartek po południu przy udziale komisji AFCO 
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i parlamentów krajowych. 

4. Sprawy różne

Nie omawiano żadnych innych spraw.

5. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 r.
(2010/2059 (INI))
Sprawozdawca: Mariya NEDELCHEVA (PPE)
– Rozpatrzenie poprawek
– Przyjęcie projektu sprawozdania
Głos zabrały: przewodnicząca oraz Mariya Nedelcheva (sprawozdawczyni).
Poprawka 1 została przyjęta. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przy 1 głosie 
wstrzymującym się (oddano 15 głosów).

6. Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie jego projektu zalecenia dla Komisji 
Europejskiej dotyczącego skargi 676/2008RT 
(2010/2086(INI))
Sprawozdawca: Chrysoula PALIADELI (S&D)
– Przyjęcie projektu sprawozdania
Głos zabrały: przewodnicząca oraz Chrysoula Paliadeli (sprawozdawczyni) i Elena Basescu.
Ze względu na błąd techniczny w dokumencie głosowanie zostało przesunięte na następne 
posiedzenie.

7. Opinia w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej
((2008) 2010/2076(INI) COM(2009)0675)
Sprawozdawca: Erminia MAZZONI (PPE)
– Rozpatrzenie poprawek
– Przyjęcie projektu opinii
Głos zabrała: przewodnicząca (sprawozdawczyni)
Poprawka 1 została przyjęta. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przy 1 głosie 
wstrzymującym się (oddano 16 głosów).

8.  Po oświadczeniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marcosa Sefcovica, 
odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, nastąpiła wymiana 
poglądów.

Przewodnicząca przywitała komisarza i podziękowała mu za przyjęcie po raz pierwszy od 
jego powołania w ubiegłym roku zaproszenia do przemówienia na posiedzeniu komisji. 
Komisarz wygłosił oświadczenie wstępne dotyczące wniosków Komisji w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej i następujący posłowie zadali mu pytania: Diana Wallis, Victor 
Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jarosław Wałęsa, Margrete 
Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner oraz przewodnicząca. Komisarz odpowiedział na 
przedmiotowe pytania ze szczególnym odniesieniem do międzyinstytucjonalnej umowy 
ramowej dotyczącej prawa Parlamentu do informacji na temat postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
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9. Petycja nr 949/2003, którą złożył Alberto Perino (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia „Habitat”, w sprawie sprzeciwu wobec budowy szybkiej kolei pomiędzy 
Turynem a Lyonem

Petycja nr 198/2005, którą złożył Marco Tomalino (Włochy) w imieniu Coordinamento 
sanitario Valle di Susa, w sprawie zagrożeń dla zdrowia w związku z budową szybkiej 
kolei pomiędzy Turynem a Lyonem

Petycja nr 786/2007, którą złożył Paolo Prieri (Włochy) w imieniu komitetu przeciwko 
szybkiej linii kolejowej w północnej części Doliny Sangone, w sprawie sprzeciwu wobec 
budowy szybkiego transeuropejskiego połączenia kolejowego pomiędzy Turynem 
a Lyonem

Petycja nr 735/2008, którą złożyli Remo Castagnieri [i] Alberto Paolo Veggio (Włochy) 
z 154 podpisami, w sprawie połączenia kolejowego Lyon-Turyn (Valle Susa)

Głos zabrali: przewodnicząca, Paolo Prieri (składający petycję), Alberto Paolo Veggio 
(składający petycję), Katrien Prins (przedstawicielka Komisji), Margrete Auken, Antonio 
Cancian i Jonathan Parker (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji, zwłaszcza na temat funkcjonowania obserwatorium 
technicznego i zaangażowania rzeczonych władz lokalnych.

10. Petycja nr 900/2007, którą złożył Giancarlo Pastorutti (Włochy) w imieniu 
komitetu Bagnaria Arsa „NO-TAV” i innych komitetów występujących przeciwko 
korytarzowi 5, w sprawie sprzeciwu wobec finansowania z funduszy europejskich osi 
kolejowej Triest-Divača

Głos zabrali: przewodnicząca, Giancarlo Pastorutti (składający petycję), Jonathan Parker 
(przedstawiciel Komisji), Antonio Cancian i Peter Jahr.
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie zamknięte po otrzymaniu 
odpowiedzi Komisji. Pismo zostanie również przesłane do właściwych władz regionalnych. 

11. Petycja nr 1512/2009, którą złożyła Evelyn Schlögl (Austria) w imieniu Initiative 
Lebenswertes Wipptal, w sprawie sprzeciwu wobec budowy tunelu pod przełęczą 
Brenner stanowiącego część korytarza TEN nr 1

Głos zabrali: przewodnicząca, Lothar Gamper (przedstawiciel składającej petycję), Herald 
Ruyters i Jonathan Parker (przedstawiciele Komisji), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, 
Ernst Strasser i Antonio Cancian.
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji.

12. Opinia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, Rady i Komisji 
((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Sprawozdawca: Ágnes HANKISS (PPE)
– Wymiana poglądów 

Głos zabrali: przewodnicząca, Ágnes Hankiss (sprawozdawczyni), Nikiforos Diamandouros 
(Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) i Jens Nymand Christensen (przedstawiciel 
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Komisji).
Decyzja: Komisja wznowi dalsze rozpatrywanie przedmiotowej opinii na następnym 
posiedzeniu. Termin omówienia przedmiotowego sprawozdania podczas dyskusji plenarnej 
pozostaje nieustalony.

*
* *

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.05.

*
* *

Czwartek 30 września.

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

*
* *

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 10.10.

*
* *

15. Decyzje koordynatorów.

Cypr: w związku z pytaniem postawionym przez Pascale Gruny oraz mając na uwadze 
informacje otrzymane od zainteresowanych stron w odniesieniu do petycji złożonej przez 
Ruch Uchodźców Famagusta, koordynatorzy postanowili uzyskać pisemną opinię Komisji 
Spraw Zagranicznych zanim podejmą decyzję w sprawie ewentualnej dodatkowej misji 
informacyjnej na Cypr, która miałaby się odbyć w 2011 r. Przewodnicząca wystosuje 
odpowiednie pismo do przewodniczącego Buzka, w którym przedstawi swoje uwagi na temat 
przedmiotowej wizyty. Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała pismo od Ahmeta 
Erdengiza, które przekazała koordynatorom. Postanowiono nie podejmować dalszych kroków 
w sprawie.

a. Program delegacji na 2011 r.
Koordynatorzy omówili organizację delegacji i misji informacyjnych w nadchodzącym roku; 
odnośne propozycje mają zostać przekazane Prezydium do zatwierdzenia. Koordynatorzy 
zaproponowali delegacje składające się z trzech do czterech posłów do Francji, Włoch, Polski 
i Bułgarii; celem tych delegacji jest skontaktowanie się z władzami parlamentów krajowych, 
stowarzyszeniami zrzeszającymi członków społeczeństwa obywatelskiego i w miarę 
możliwości ze składającymi petycje. Zgodnie z art. 202 ust. 5 Regulaminu wybór misji dla 
celów informacyjnych pozostaje otwarty, jak również istnieje możliwość składania w ciągu 
roku, w stosownych przypadkach, wniosków ad hoc. W imieniu grupy S&D Victor Bostinaru 
zaproponował, aby komisja rozpatrzyła organizację ponownej misji informacyjnej do 
Rumunii w odpowiednim czasie.

b. Możliwe „wielkie przesłuchanie” w 2011 r.
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Koordynatorzy rozpatrzyli wniosek w sprawie organizacji przesłuchania dotyczącego 
„stosowania karty praw podstawowych oraz procesu rozpatrywania petycji”. Ustalono, że 
wniosek ten zostanie przedłożony Prezydium podczas przesłuchania, które powinno zostać 
zorganizowane w drugiej połowie 2011 r., możliwie z udziałem innych zainteresowanych 
komisji, na przykład komisji JURI i LIBE.

c. Delegacja do parlamentu szkockiego – 7 grudnia 2010 r.
Komisja została zaproszona do udziału w wizycie w parlamencie szkockim w dniu 7 grudnia; 
w tym czasie planowane jest posiedzenie lokalnej komisji petycji. Koordynatorzy 
zdecydowali się na przyjęcie zaproszenia przede wszystkim dlatego, że parlament szkocki 
stworzył bardzo dobrze funkcjonujący, interaktywny portal internetowy, którego 
zaktualizowana wersja ma zostać ponownie uruchomiona na początku listopada. 
Koordynatorzy zaproponowali również wykorzystanie tej sposobności, o ile będzie to 
możliwe, do zbadania szkockich petycji in situ. Biorąc pod uwagę cel tej wizyty, 
koordynatorzy postanowili postarać się o zezwolenie umożliwiające pracownikom 
technicznym i administracyjnym sekretariatu oraz właściwym służbom odpowiedzialnym za 
tworzenie strony internetowej wzięcie udziału w delegacji.

d. Działania następcze i decyzje
i. Wydział Prawny Parlamentu został poproszony o wydanie opinii w sprawie hiszpańskiego 
prawa obowiązującego w strefie przybrzeżnej. W chwili obecnej oczekuje się na opinię.
ii. Koordynatorzy rozpatrzyli ostatnie informacje przekazane przez Komisję w sprawie petycji 
473/2008, którą złożył Christian Klein (Atmed AG). Zdecydowano przedstawić na 
posiedzeniu plenarnym pytanie ustne wraz z rezolucją.
iii. Koordynatorzy zatwierdzili projekt porządku dziennego posiedzenia październikowego 
uwzględniający włączenie ustnej prezentacji wyników misji informacyjnej do Austrii.
iv. Terminy posiedzeń na 2011 r. zostały zatwierdzone.

16. Dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej 
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Współsprawozdawcy: Diana WALLIS (ALDE) – Gerald HÄFNER (Verts/ALE)
– Rozpatrzenie dokumentu roboczego

Głos zabrali: przewodnicząca, Bairbre de Brún (wniosek w sprawie przestrzegania 
Regulaminu), Gerald Häfner (sprawozdawca), Diana Wallis (sprawozdawczyni), Bairbre de 
Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr i Mariya Nedelcheva.
Komisja zatwierdziła kwestie podniesione przez Dianę Wallis i Geralda Häfnera oraz wyniki 
dyskusji między czterema współsprawozdawcami, jak również wyraziła zgodę na 
rozpatrzenie projektu sprawozdania na późniejszym posiedzeniu. Posłom została 
udostępniona notatka w sprawie zaproponowanego harmonogramu.

17. Sprawozdanie w sprawie misji informacyjnej w Kampanii (27–30 kwietnia 
2010 r.)
– Zatwierdzenie zaleceń

Głos zabrali: przewodnicząca, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (przedstawiciel 
Komisji), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken i Bairbre de Brún.
Baibre de Brún zaproponowała poprawkę ustną przedmiotowego sprawozdania o następującej 
treści: „Według burmistrza Acerry, Tommaso Esposito, obywatele nie mają dostępu do 
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przejrzystych i zrozumiałych informacji ani nie są zaangażowani w ocenę ryzyka 
zdrowotnego i środowiskowego, jak zostało to przedstawione w przypadku spalarni 
w miejscowości Acerra”. Poprawka ta została jednak wycofana, ponieważ została 
uwzględniona w protokole, a jej temat został już omówiony w przedmiotowym sprawozdaniu.
Przedmiotowe zalecenia zostały zatwierdzone jednogłośnie przy 1 głosie wstrzymującym się. 
Przedmiotowe sprawozdanie postanowiono również przesłać do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w celu 
rozpatrzenia i dodania ewentualnych uwag.
Ustalono, że złożony zostanie wniosek w celu przygotowania sprawozdania na posiedzenie 
plenarne zgodnie z art. 202 ust. 2 Regulaminu, być może wspólnie z komisjami ENVI 
i REGI.
Kwestie te mają być dalej rozpatrywane podczas kolejnego posiedzenia koordynatorów, 
zwłaszcza pod względem ewentualnego rozszerzenia sprawozdania, tak aby obejmowało ono 
inne regiony UE, z których petycje nadchodzą tytułem porównania.

18. Petycja 417/2009, którą złożył A. D'A. (Włochy) w sprawie zakazu wyboru do 
Parlamentu Europejskiego osób skazanych przez sąd

Głos zabrali: przewodnicząca, A. D'A. (składający petycję), William Floyd (przedstawiciel 
Komisji) i Margrete Auken.
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie zamknięte na podstawie odpowiedzi 
Komisji. Do Carlo Casiniego, przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych, należy 
wystosować pismo z prośbą o szczególne uwzględnienie propozycji składającego petycję. Do 
składającego petycję należy natomiast zwrócić się o przekazanie aktualnych informacji na 
temat zmiany dyrektywy w sprawie wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. (Sprawozdanie Duffa)

19. Petycja 1160/2009, którą złożył Werner Sandig (Niemcy) w sprawie budowy 
dwóch elektrowni wiatrowych w przygranicznym czeskim regionie Uście nad Łabą i ich 
szkodliwych skutkach dla środowiska naturalnego pobliskich niemieckich rezerwatów 
przyrody

Głos zabrali: przewodnicząca, Ctibor Kocman (przedstawiciel Komisji) i Peter Jahr.
Decyzja: Na wniosek Petera Jahra rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie przesunięte 
na jedno z kolejnych posiedzeń i odbędzie się w obecności składającego petycję.

20. Petycja 1395/2009, którą złożyła Dionisia Avgerinopoulou (Grecja) w sprawie 
przedsięwzięcia hotelowego w Zacharo (prefektura Ilia) oraz związanego z nim 
naruszenia unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska 

Głos zabrali: przewodnicząca oraz Fotios Papoulias (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie zamknięte po otrzymaniu 
odpowiedzi Komisji oraz pisma przekazanego przez greckiego Ministra Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Robót Publicznych.

Dyskusja w sprawie punktu 13 została przełożona na późniejsze posiedzenie.

21. Petycje sekcji B
Rozpatrywanie petycji 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 197/2008, 
550/2008, 650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 252/2009, 
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589/2009, 600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 953/2009, 
999/2009, 1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 1271/2009, 1440/2009, 1477/2009, 
1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 
1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 
1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 
1921/2009, 6/2010, 26/2010, 29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 90/2010, 
116/2010, 126/2010, 136/2010, 144/2010, 160/2010 i 207/2010 zostało zamknięte na 
podstawie pisemnych odpowiedzi Komisji. 

Petycje 1665/2009 i 1667/2009 zostaną przeniesione z sekcji B i będą omówione jako punkty 
sekcji A na późniejszym posiedzeniu. 

23. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

Bruksela, 
wtorek 25 października 2010 r., w godz. 15.00–18.30 
oraz 
środa 26 października 2010 r., w godz. 9.00–12.20

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.30.
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