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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 1 grudnia 2010 r., w godz. 15.00–18.30,

i 2 grudnia 2010 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 1 grudnia 2010 r. 
o godz. 15.10.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 454.398)

2. Przewodnicząca oświadczyła, co następuje:

 Ze względu na problemy techniczne związane z systemem dystrybucji wersje 
językowe dossier posłów nie zawierały wszystkich komunikatów dla posłów 
w poszczególnych językach; niemniej jednak różne wersje komunikatów dla posłów 
były dostępne we wszystkich językach na stronie internetowej Komisji Petycji.

 Posiedzenie rozpocznie się głosowaniem w sprawie opinii Ágnes Hankiss dotyczącej 
„Publicznego dostępu do dokumentów UE”, do której zgłoszono 27 poprawek. 

 Po głosowaniu odbędzie się dyskusja w sprawie Equitable Life, zorganizowana na 
wniosek Rainera Wielanda i Mairead McGuinness. Jeden z głównych składających 
petycję reprezentujący osoby ubezpieczone, Paul Braithwaite, wygłosi przed Komisją 
Petycji oświadczenie.

 Składający petycję zadeklarowali swoją obecność na obradach dotyczących 
następujących kwestii: 

- punkt 8 – petycja 500/2010 w sprawie sprzedaży mięsa króliczego we 
Włoszech – Saverio de Bonis;

- punkt 11 – petycja 02/2008 w imieniu personelu karetek we Francji, 
w sprawie dyrektywy dotyczącej czasu pracy – Marc Sasiek i Christian Ottan;

- punkt 13 – petycja 1616/2008 w imieniu Krajowego Związku Oficerów 
Policji – Chantal Pons-Mesouaki i Philippe Gernez;

- punkt 14 – petycja 074/2010 w imieniu belgijskich pracowników 
świadczących usługi publiczne – Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, François 
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Simoens;
- punkt 18 – w imieniu ruchu obywatelskiego na Wyspach Kanaryjskich –

Jose Luis Fernandez Fuarros;
- punkt 17 – petycje 733/2010 i 1235/2010 w sprawie wolności prasy 

w Rumunii – Cristinel Godinac w imieniu składających petycje; Marc Gruber 
(Europejska Federacja Dziennikarzy) również poprze składających petycje; 
władze rumuńskie będą reprezentować: Valeriu Turcan, rzecznik prezydencji 
Rumunii, Bogdan Mănoiu, minister spraw europejskich, oraz Ion Galea, 
doradca prawny.

 Przewodnicząca poinformowała, że wykaz petycji, które na podstawie przekazanych 
informacji mają zostać ponownie rozpatrzone lub zamknięte, został rozesłany do 
wszystkich grup z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli do końca posiedzenia posłowie 
nie zgłoszą żadnych uwag co do przedmiotowego wykazu, zostanie on uznany za 
zatwierdzony (patrz załącznik). 

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z: 29–30 września 2010 r. (PE 450.605) i 25–26 
października 2010 r. (PE 452.699): Protokoły zostały zatwierdzone bez zmian.

4. Przyjęcie projektu opinii w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ((2008/0090(COD)) COM (2008) 229) 
Sprawozdawczyni: HANKISS (PPE) – rozpatrzenie poprawek – przyjęcie projektu 
opinii 

Głos zabrały: przewodnicząca i Ágnes Hankiss. 
Decyzja: Opinia została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym się. 

5. Petycja 29/2005, którą złożył Paul Braithwaite (Wielka Brytania) w imieniu 
Obywatelskiej Grupy Członków Towarzystwa Ubezpieczeniowego Equitable Life 
(Equitable Members' Action Group, EMAG), w sprawie domniemanego zaniedbania 
brytyjskiego rządu w realizacji obowiązku pełnego wdrożenia dyrektyw UE 
w sprawie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, 
zwłaszcza w związku z nadzorem nad Equitable Life (w obecności składającego 
petycję)

Petycja 611/2004, którą złożył Arthur White (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego zaniedbania władz brytyjskich w sprawie Equitable Life Assurance 
Society

Petycja 775/2005, którą złożył Manfred Bischof (Niemcy) w sprawie domniemanego 
braku monitorowania Equitable Life Assurance Society przez brytyjski Urząd 
Regulacji Rynków Finansowych

Głos zabrali: Paul Braithwaite (składający petycję), Lukáš Bortel (przedstawiciel 
Komisji), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss 
i przewodnicząca. 

Składający petycję poinformował, że pomimo przewidzianego odszkodowania, 
zgodnie z obliczeniami Obywatelskiej Grupy Członków Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego Equitable Life (EMAG) pokryta zostanie zaledwie jedna czwarta 
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strat, a nie jedna trzecia, jak zapowiadało brytyjskie ministerstwo finansów. 
Składający petycję twierdzi, że taki podział odszkodowania będzie dyskryminujący 
względem starszych emerytów korzystających z usług Equitable Life i obywateli 
spoza Wielkiej Brytanii, którzy ponieśli straty. Przedstawiciel Komisji Europejskiej 
podkreślił, że wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z byłym brakiem zgodności z prawodawstwem 
europejskim było co prawda niemożliwe, ale Komisja nie zawaha się przed podjęciem 
działań przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii w przypadku stwierdzenia nowych 
przypadków naruszenia postanowień Traktatu. Posłowie poparli składających petycję 
i wezwali przewodniczącą do zapewnienia, że rząd Wielkiej Brytanii w sposób 
sprawiedliwy i niedyskryminujący przyzna odszkodowanie wszystkim 
poszkodowanym przez spółkę Equitable Life.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte; przewodnicząca skieruje do 
George'a Osborne'a, kanclerza skarbu, pismo w celu poinformowania go o wnioskach 
i zaleceniach tymczasowej komisji śledczej do zbadania sprawy spółki Equitable Life; 
przewodnicząca doradzi przewodniczącemu Jerzemu Buzkowi skierowanie 
podobnego pisma do Johna Bercowa, marszałka Izby Gmin; szczególny nacisk 
zostanie położony na potrzebę sprawiedliwej rekompensaty szkód poniesionych przez 
poszkodowanych przez spółkę Equitable Life (zarówno Brytyjczyków, jak i obywateli 
spoza Wielkiej Brytanii). 

6. Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)) 
Współsprawozdawcy: WALLIS (ALDE) – HÄFNER (Verts/ALE) – informacje od 
współsprawozdawców 

Głos zabrali: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru i przewodnicząca. 

Współsprawozdawcy przedstawili Komisji Petycji stan prac po konstruktywnych 
negocjacjach, które odbyły się poprzedniego dnia między Parlamentem Europejskim 
i prezydencją belgijską; współsprawozdawcy zauważyli, że zaangażowanie się 
Komisji Petycji w połączeniu ze znakomitą współpracą ze współsprawozdawcami 
Komisji Spraw Konstytucjonalnych przyczyniło się do poprawy projektu 
rozporządzenia; współsprawozdawcy wyrazili niezadowolenie z niepodjęcia takich 
kwestii, jak ograniczenie wiekowe lub prawo prawowitych mieszkańców do poparcia 
inicjatyw obywatelskich, ale też zwrócili uwagę, że Komisja Petycji podkreśliła swoją 
gotowość do zorganizowania przesłuchania publicznego w sprawie przyszłych 
inicjatyw obywatelskich; współsprawozdawcy pochwalili osiągnięcia prezydencji 
belgijskiej i wszystkich innych pracowników, którzy się do nich przyczynili; 
współsprawozdawcy poinformowali, że Komisja Spraw Konstytucjonalnych spotka 
się w Strasburgu w poniedziałek 12 grudnia w godzinach popołudniowych w celu 
sformalizowania uzgodnionego stanowiska oraz że porozumienie w pierwszym 
czytaniu prawdopodobnie zostanie osiągnięte podczas grudniowej sesji plenarnej 
w Strasburgu. 

7. Petycja 500/2010, którą złożył Saverio De Bonis (Włochy) w imieniu ANLAC –
Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, w sprawie domniemanego 
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naruszenia przepisów antymonopolowych na rynku mięsa króliczego we Włoszech 
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: Saverio de Bonis (składający petycję), Claudio Menis (przedstawiciel 
Komisji), Pascale Gruny i przewodnicząca. 
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej; przewodnicząca wystosuje pismo do włoskiego 
organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 
z wezwaniem do przyspieszenia procedur opisanych przez składającego petycję. 

8. Petycja 1103/2007, którą złożył Laurent Hermoye (Belgia) w imieniu Towarzystwa 
Ochrony Praw Lekarzy Stażystów, w sprawie warunków pracy asystentów lekarzy 
w Belgii

Głos zabrali: Madeleine Reid (przedstawicielka Komisji), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru i przewodnicząca. 
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej. 

9. Petycja 709/2007, którą złożyła Paulina Sikorska-Radek (Polska) w sprawie 
warunków zatrudnienia polskich lekarzy pracujących w publicznej służbie zdrowia 

Petycja 885/2007, którą złożył Krzysztof Bukiel (Polska) w imieniu OZZL 
(Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy) z 6770 podpisami, w sprawie 
warunków pracy polskich lekarzy

Głos zabrali: Madeleine Reid (przedstawicielka Komisji), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru i przewodnicząca. 
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie informacji ustnych 
udzielonych przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej (Komisji Europejskiej 
należy przedłożyć pisemne potwierdzenie).

10. Petycja 2/2008, którą złożył Marc Sasiek (Francja) z około 100 podpisami, w sprawie 
przepisów regulujących czas pracy i wynagrodzenie personelu karetek we Francji 
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: Marc Sasiek (składający petycję), Madeleine Reid (przedstawicielka 
Komisji), Pascale Gruny i przewodnicząca. 
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie informacji ustnych 
udzielonych przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej (Komisji Europejskiej 
należy przedłożyć pisemne potwierdzenie). 

11. Petycja 1231/2007, którą złożył R.G.S. (Hiszpania) w sprawie przepisów 
określających warunki pracy funkcjonariuszy policji w regionie Nawarra oraz ich 
niezgodności z duchem i treścią dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Głos zabrały: Madeleine Reid (przedstawicielka Komisji) i przewodnicząca. 
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie informacji ustnych 
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udzielonych przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej (Komisji Europejskiej 
należy przedłożyć pisemne potwierdzenie).

12. Petycja 1616/2008, którą złożył Dominique Achispon (Francja) w imieniu Krajowego 
Związku Oficerów Policji (SNOP), z podpisami, w sprawie godzin pracy oficerów 
policji (w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: Chantal Pons-Mesouaki i Philippe Gernez (w imieniu składającego 
petycję), Madeleine Reid (przedstawicielka Komisji), Victor Boştinaru, Pascale Gruny 
i przewodnicząca. 
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej. 

13. Petycja 74/2010, którą złożył Jean Pirotte w imieniu FISP-IFOD (Fédération inter 
catégorielle des services publics) w sprawie domniemanego naruszenia przepisów 
dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 
przez Belgię (dotyczy strażaków) (w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: Jean Pirotte (składający petycję), Madeleine Reid (przedstawicielka 
Komisji) i przewodnicząca. 
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte; składający petycję został 
poproszony o przesłanie dodatkowych informacji, tak aby Komisja Europejska mogła 
na ich podstawie zwrócić się do władz belgijskich z dalszymi zapytaniami w sprawie 
podniesionych kwestii. 

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.50 i wznowione następnego dnia o 
godz. 09.10; obradom przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

14. Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów:

 Rozpatrzenie dalszych działań, jakie mają zostać podjęte w odniesieniu do petycji 
w sprawie Ley de Costas; opinia Wydziału Prawnego (poufna): Wydział Prawny 
podkreślił, że jego opinie dotyczą wyłącznie kwestii prawnego stosowania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do petycji w sprawie Ley de Costas; 
przyznał jednak, że Komisja Petycji jest uprawniona do organizacji przesłuchań 
w sprawie praw podstawowych i ochrony praw przysługujących obywatelom UE; 
uznając złożoność przedmiotowej sprawy, koordynatorzy zalecili stosowanie do 
otrzymanych petycji podejścia indywidualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
petycji, które dotyczą praw przewidzianych w Traktacie UE. Działania następcze 
mogą obejmować omówienie zgromadzonych petycji w obecności hiszpańskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz skierowanie niektórych petycji do innych 
komisji.

 Wyznaczenie sprawozdawców/sprawozdawców komisji opiniodawczej:
koordynatorzy zostali poproszeni o rozpatrzenie przydziału następujących 
sprawozdań:

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie gospodarowania 
odpadami na podstawie otrzymanych petycji;
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- Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Komisji Petycji w 2010 r.;
- Opinia dotycząca sprawozdania komisji LIBE w sprawie komunikatu Komisji 

(COM 2010 573) w sprawie strategii skutecznego wprowadzania w życie 
Karty praw podstawowych przez Unię Europejską;

- Opinia dotycząca sprawozdania komisji LIBE w sprawie komunikatu Komisji 
w sprawie sprawozdania z 2010 r. dotyczącego obywatelstwa UE (COM 
2010 603 wersja ostateczna);

- Opinia dotycząca sprawozdania komisji IMCO w sprawie jednolitego rynku 
dla Europejczyków 2010/2278(INI).

Złożono kilka wniosków dotyczących różnych sprawozdań/opinii, ale nie 
osiągnięto żadnego porozumienia; w rezultacie podjęto decyzję o zastosowaniu 
metody d´Hondta. Podjęcie ostatecznej decyzji zostało przesunięte na następne 
posiedzenie koordynatorów; przewodnicząca udostępni dokumenty niezbędne do 
obliczeń. 

 Projekt rozporządzenia dotyczącego pytania ustnego zgłoszonego w związku 
z petycją 473/2008, którą złożył Christian Klein w sprawie ATMED (art. 115 
ust. 5 Regulaminu): udostępniono i zatwierdzono tekst projektu; przedmiotowy 
projekt zostanie złożony przez Komisję Petycji po podjęciu decyzji przez Konferencję 
Przewodniczących w sprawie prezentacji pytania ustnego, która ma zostać 
przygotowana na grudniową sesję miesięczną.

 Rozpatrzenie złożenia projektu rezolucji na posiedzeniu plenarnym zgodnie 
z art. 202 ust. 2 Regulaminu w odniesieniu do petycji 430/2009, 1451/2008 
i 1764/2008 w sprawie aspektów układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE 
a Izraelem oraz budowy domów mieszkalnych dla palestyńskiej ludności cywilnej 
na terenach okupowanych: przedmiotowy projekt rezolucji został sporządzony 
i przedłożony przez grupy polityczne z uwzględnieniem stanowiska Komisji Spraw 
Zagranicznych. Decyzja w sprawie przedmiotowego projektu została przełożona na 
nadchodzące posiedzenie koordynatorów, ponieważ stwierdzono, że potrzeba więcej 
czasu na przeprowadzenie zakrojonej na szerszą skalę dyskusji.

 Wniosek Nikolaosa Salavrakosa dotyczący rozpatrywania petycji otrzymanych 
w związku z grecką sprawą „Plevris”, antysemityzmem oraz możliwą 
odpowiedzią przekazaną przez Komisję Petycji składającym petycje (Petycje: 
746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010) – dyskusja została przesunięta na 
nadchodzące posiedzenie na wniosek Nikolaosa Salavrakosa ze względu na jego 
nieobecność.

 Rozpatrzenie harmonogramów i organizacji wizyt w 2011 r. na podstawie decyzji 
Konferencji Przewodniczących

- wizyta w Szkocji zaplanowana na 7 grudnia 2010 r. została przełożona; 
zaproponowane zostaną nowe terminy, a posłowie zostaną poproszeni 
o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wizycie;

- wizyty we Francji i Włoszech, w Polsce i Bułgarii – dyskusja w sprawie 
możliwych harmonogramów tych wizyt została przełożona; podczas kolejnej 
dyskusji uwzględniona zostanie również możliwość organizacji wizyty 
informacyjnej do Rumunii.

 Wizyta przewodniczącej w Famaguście (petycja 733/2004 – 3–6 czerwca 2010 r.):
projekt pisma do przewodniczącego Jerzego Buzka dotyczący przedmiotowej sprawy 
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został udostępniony koordynatorom w celu jego rozpatrzenia z uwzględnieniem 
poprzednich dyskusji w tej samej sprawie; przewodnicząca zwróciła się o możliwie 
jak najszybsze przekazywanie jej na piśmie wszelkich uwag, ponieważ w przeciwnym 
wypadku przedmiotowy projekt zostanie uznany za zatwierdzony.

 Sprawy różne: 
- projekt tekstu pytania ustnego skierowanego do Komisji w sprawie petycji 

1565/09, którą złożył José Maria Pozancos (Hiszpania) w imieniu FEPEX 
(Hiszpańskiej Federacji Producentów i Eksporterów Owoców, Warzyw, 
Kwiatów i Żywych Roślin), w sprawie wwozu pomidorów z Maroka do UE 
zostanie udostępniony i zatwierdzony na następnym posiedzeniu;

- na wniosek przewodniczącej koordynatorzy zgodzili się, aby ich regularne 
posiedzenia przewidziane w porządku dziennym odbywały się pod koniec 
dnia od godz. 17.30; zatwierdzony projekt porządku dziennego w dniach 24–
25 stycznia 2010 r. zostanie odpowiednio zmieniony.

15. Pokaz pulpit.scf Petycja 733/2010, którą złożył R.T. (Rumunia) z 3 podpisami, 
w sprawie potencjalnego naruszenia prawa do wolności wypowiedzi w związku ze 
zgłoszonymi prasie uwagami na temat krajowej strategii obronnej Rumunii

Petycja 1235/2010, którą złożyli Iacob Baciu i Cristi Godinac (Rumunia) w imieniu 
Demokratycznej Konfederacji Związków Zawodowych Rumunii – CSDR 
i Rumuńskiej Federacji MediaSind, w sprawie potencjalnego naruszenia prawa do 
wolności wypowiedzi w związku ze zgłoszonymi w prasie uwagami na temat 
krajowej strategii obronnej Rumunii (w obecności składających petycję)

Głos zabrali: Cristinel Godinac (składający petycję), Marc Gruber (Europejska 
Federacja Dziennikarzy – w celu poparcia składających petycję), Rodrigo Ballester 
(przedstawiciel Komisji), Valeriu Turcan, rzecznik prezydencji rumuńskiej, Margrete 
Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, 
Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, 
Michael Cashman, Tatjana Ždanoka i przewodnicząca. 

Składający petycje mówili o niebezpieczeństwie zawarcia w dokumencie 
programowym, takim jak krajowa strategia obronna, postanowienia kwalifikującego 
kampanie prasowe jako narażenie na niebezpieczeństwo bezpieczeństwa krajowego, 
jak również o ograniczaniu wolności wypowiedzi w Rumunii. Władze Rumunii 
obaliły tego typu zarzuty, twierdząc, że nie mieszczą się one w przedmiotowym 
kontekście oraz że odnoszą się one do ataków mediów bazujących na nieprawdziwych 
informacjach, przekazanych przez instytucje krajowe. Valeriu Turcan podkreślił, że 
celem przedmiotowego postanowienia jest określenie bezbronności państwa 
rumuńskiego oraz że wolność wypowiedzi w Rumunii nie została zakwestionowana. 
Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził co prawda zaniepokojenie w związku 
z przedmiotową sytuacją, ale jednocześnie podkreślił też, że kwestia ta leży w gestii 
władz krajowych. Członkowie komisji wymienili poglądy na temat znaczenia prasy 
w demokracji; z jednej strony przedstawiciele grupy PPE, zaś z drugiej 
przedstawiciele grup S&D, GUE, Verts/ALE i ALDE wyrazili różne opinie w sprawie 
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możliwych działań następczych komisji w związku z przedmiotowymi petycjami.

Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie informacji ustnych 
udzielonych przez Komisję Europejska oraz wyniku głosowania zwołanego przez 
przewodniczącą na wniosek grupy PPE (Komisja Europejska prześle pisemne 
potwierdzenie swojej odpowiedzi). 
Delegacje grup S&D, GUE, Verts/ALE i ALDE wyraziły sprzeciw wobec głosowania 
i na znak protestu opuściły salę. Odbyło się głosowanie; 16 członków grupy PPE 
zagłosowało za zamknięciem petycji, ale biorąc pod uwagę liczbę mandatów 
przydzielonych grupie PPE w komisji, ważnych było tylko 12 głosów.

16. Petycja 587/2008, którą złożył Jose Luis Fernandez Fuarros (Hiszpania) w imieniu 
„Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla”, w sprawie 
rzekomego naruszenia zobowiązań podjętych w odniesieniu do niezależności 
publicznej fundacji powołanej do nadzorowania prac w przemysłowym porcie 
Granadilla (o ile to możliwe w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: Jose Luis Fernandez Fuarros (składający petycję), Javier Ruiz Tomas 
i Beatriz Huidobro Laso (przedstawiciele Komisji), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría i Willy Meyer (wiceprzewodniczący zastępujący Erminię Mazzoni). 
Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie informacji przekazanych 
przez przedstawicieli Komisji Europejskiej; wezwanie składającego petycję do 
złożenia nowej petycji, jeśli pojawią się nowe aspekty wchodzące w zakres 
kompetencji UE. 

17. Petycja 148/2009, którą złożył J.S. (Wielka Brytania) w sprawie zanieczyszczenia 
chemicznego związanego z działalnością zakładów Adisseo i jego negatywnego 
wpływu na zdrowie mieszkańców francuskiego miasta

Głos zabrali: Peter Wessman (przedstawiciel Komisji), Pascale Gruny 
i przewodnicząca (Erminia Mazzoni ponownie przewodniczyła obradom). 
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji Europejskiej; 

 Wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu: Victor Boştinaru zakwestionował 
ważność decyzji przewodniczącej odnośnie do przeprowadzenia głosowania 
w sprawie działań następczych w związku z petycjami 733/2010 i 1235/2010 oraz 
zgłosił zamiar złożenia Konferencji Przewodniczących oficjalnego protestu w związku 
z nieprzestrzeganiem art. 195 ust. 2 Regulaminu. Przewodnicząca zadeklarowała 
gotowość ponownego rozpatrzenia ważności głosowania w przypadku stwierdzenia 
przez właściwe służby nieprawidłowego stosowania Regulaminu oraz otrzymania 
podobnych instrukcji od swoich przełożonych.

18. Sprawy różne

 Pascale Gruny oznajmiła, że opuści szeregi Komisji i wstąpi do francuskiego 
Zgromadzenia Narodowego; ponadto podziękowała członkom Komisji oraz 
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pracownikom Sekretariatu za współpracę. Przewodnicząca wyraziła swoją 
wdzięczność za znakomitą współpracę z Pascale Gruny. 

19. Odroczone petycje

Dyskusja na temat petycji 261/2005 i 305/2010 została odroczona; petycje te zostaną 
omówione na następnym posiedzeniu.

20. Petycje sekcji B

 Petycje 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 155/2006, 442/2006, 
494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 286/2007, 704/2007, 781/2007, 
842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 610/2009, 683/2009, 
1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 1485/2009, 1777/2009, 
1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 317/2010, 322/2010, 
327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010, 408/2010 zostały zamknięte na 
podstawie informacji pisemnych przekazanych przez Komisję Europejską.

 Następujące petycje pozostały otwarte:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 i 120/2010 – na 

wniosek Willy'ego Meyera; 
- 1003/2005 i 249/2007 – na wniosek Margrete Auken. 

21. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

 Poniedziałek 24 stycznia 2011 r., w godz. 15.00–18.30 oraz wtorek 25 stycznia 
2011 r., w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.33.

Załączniki: 
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (9 listopada 2010 r.)
Lista petycji do zamknięcia na podstawie załącznika do uwag przewodniczącej
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