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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 1 lutego 2011 r., w godz. 9.00–12.45 i 15.00–18.15

BRUKSELA

Willy Meyer (wiceprzewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek 1 lutego 2011 r. 
o godz. 9.10.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 456.868)

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący zakomunikował, że komisarz Viviane Reding będzie obecna w godz. 
16.30-17.30. Następnie przewodniczący poinformował, że składający petycje będą 
obecni w związku z pkt 5, 6, 7, 11 i 18. Punkt 8 zostanie przedyskutowany łącznie z 
pkt 13.

Rozdano załącznik do uwag dla przewodniczącego w celu zgłoszenia uwag 
dotyczących ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z podanych 
powodów. Ponieważ nie zgłoszono uwag dotyczących tych zaleceń, uznano je za 
przyjęte.

3. Sprawy różne

Nie omawiano innych spraw

4. Petycja 1335/2008, którą złożył Hristo Genev (Bułgaria), z 14432 podpisami, w 
sprawie zwiększenia produkcji w kopalni złota Czełopecz w Bułgarii za pomocą 
technologii ługowania cyjankowego
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Głos zabrali: przewodniczący, Vasil Kadrinov (w imieniu składającego petycję), Detelin 
Ivanov i Jean-François Brakeland (przedstawiciele Komisji), Sandrine Bélier, Peter 
Jahr, Margrete Auken i Victor Boştinaru.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące podejścia do decyzji podjętych przed przystąpieniem do 
Unii nowych państw członkowskich, których przepisy nie są zgodne z prawodawstwem 
UE. Do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego zostanie skierowany wniosek o 
opinię. Przewodniczący przekaże bułgarskim władzom uwagi komisji w piśmie do 
Stałego Przedstawicielstwa.

5. Działania podjęte w następstwie sprawozdania S. Busutilla w sprawie 
nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek 
telefonicznych (Petycje 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 
306/2007, 444/2007, 562/2007 i inne) (2008/2126(INI))

Petycja 100/2010, którą złożył Jacques de Lepinau (Francja) w imieniu 
WWW.StopECG.ORG, w sprawie potrzeby ustanowienia europejskiego 
prawodawstwa chroniącego drobnych przedsiębiorców przed pułapką w postaci 
niechcianych umów i reklamy wprowadzającej w błąd

Simon Busuttil wprowadził w temat i ponownie przedstawił sytuację opisaną w jego 
sprawozdaniu z 2008 r. Niestety problem ten nadal istnieje i stał się nawet bardziej 
palący. Wezwał on Komisję do podjęcia wysiłków na rzecz jego skutecznego 
rozwiązania.

Głos zabrali: przewodniczący, Angelo Grieco (przedstawiciel Komisji), Giles 
Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr i Victor Boştinaru.
Decyzja: Komisję wezwano do przyspieszenia wszczętych już działań w celu 
uzyskania bez dalszej zwłoki konkretnych rezultatów. Zostaną złożone: pytanie ustne i 
rezolucja.

6. Petycja 1534/2008, którą złożył Borisław Sandow (Bułgaria), w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz Przedsięwzięć Agrarnych i Środowiskowych – GEO, z 13 
626 podpisami, w sprawie nieprzestrzegania przez władze bułgarskie przepisów 
dyrektywy Rady 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w związku z centrum sportowo-
turystycznym w Rodopach
oraz
Petycja 1587/2008, którą złożyła Nevana Asenova (Bułgaria), w imieniu „Initative 
Committee for the inhabitans of the village of Mougla” [komitet inicjatywy 
mieszkańców wsi Mougla], z 410 podpisami, w sprawie „wymiany gruntów” i 
lekceważenia prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska naturalnego w obwodzie 
Smolan na południu Bułgarii.
oraz
Petycja nr 1336/2008, którą złożył Andrey Kovatchev (Bułgaria), z 1 podpisem, w 
sprawie nieustanowienia w Bułgarii sieci Natura 2000 i niesatysfakcjonującego 
sposobu rozpatrzenia przez Komisję odnośnej skargi 

Głos zabrali: przewodniczący, Vasil Kadrinov (w imieniu składających petycje), 
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Detelin Ivanov i Jean-François Brakeland w imieniu Komisji, Margrete Auken, Victor 
Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr i Iliana 
Malinova Iotova

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji i władz bułgarskich, do których zostanie skierowane pismo z 
wnioskiem o komentarz. Wizyta delegacji w Bułgarii zaplanowana w drugiej połowie 
2011 r. może objąć wizytę na miejscu.

7. Petycja 1098/2007, którą złożył Juan Antonio Carrasco Ragel (Hiszpania), w 
imieniu Plataforma Por El Estudio 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: przewodniczący i Peter Vajda (przedstawiciel Komisji)
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące aspektów zdrowotnych w oparciu o informacje, które 
należy uzyskać od władz Gibraltaru i władz hiszpańskich.

8. Petycja 287/2008, którą złożył Bernd Hofmann (Niemcy), w sprawie rzekomego 
obowiązkowego nabycia i niewłaściwego wykorzystania funduszy UE w Elche 
(prowincja Alicante w Autonomicznym Regionie Walencji)

Głos zabrali: przewodniczący, Helmut Bloech (przedstawiciel Komisji) i Margrete 
Auken
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące rozwoju sytuacji w ramach postępowań w sprawie 
naruszenia wszczętych przeciwko Hiszpanii w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych (maj 2010 r.) oraz do ramowej dyrektywy wodnej 
(27 stycznia 2011 r.).

9. Petycja 0776/2009, którą złożył Roland Sharp (Wielka Brytania), w imieniu 
stowarzyszenia mieszkańców Hondón de los Frailes, w sprawie niedopuszczalnej 
działalności urbanistycznej w Hondón de los Frailes w Alicante w Hiszpanii
oraz
Petycja 0917/2009, którą złożyli Josefa Fernandez Quirante (Hiszpania) i Ronald 
Henry Sharp (Wielka Brytania) w imieniu Asociación de Vecinos de Hondon de los 
Frailes, z dwoma podpisami, w sprawie spadku wartości terenu w związku z 
budową drogi i w sprawie przyznania nieadekwatnych rekompensat 

Głos zabrali: przewodniczący, Gordon Bell (w imieniu składających petycje), José M 
Ramos Florido i William Floyd (przedstawiciele Komisji), Roger Helmer, Edward 
McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor 
Boştinaru i Marta Andreasen
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Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące rozwoju sytuacji w ramach postępowań w sprawie 
naruszenia wszczętych przeciwko Hiszpanii w odniesieniu do ramowej dyrektywy 
wodnej (27 stycznia 2011 r.). Do władz Walencji zostanie skierowane pismo w celu 
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przyjęcia proponowanego planu 
urbanizacji. Petycja zostanie przekazana do wiadomości Komisji Kontroli Budżetowej, 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego i Komisji Prawnej.

10. Petycja 437/2001, którą złożył José Antonio Muñoz Grau (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia „Asociación Comisión Pro-Río”, w sprawie zanieczyszczenia rzeki 
Segury w regionie Murcji
oraz
Petycja 1026/2002, którą złożył Pedro Marset Campos, obywatel Hiszpanii, 
w sprawie długotrwałego zanieczyszczenia rzeki Segury i w konsekwencji sieci 
kanałów nawadniających, które są jej odgałęzieniami

Głos zabrali: przewodniczący, José M Servert (przedstawiciel Komisji) i Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji.

11. Petycja 0584/2008, którą złożył Pedro Cuevas Cueto (Hiszpania) w sprawie 
rozbudowy autostrady A-8 (Autovía del Cantábrico) i planowanej drogi 
przebiegającej przez obszar, na którym znajdują się jaskinie Cuartamentero w 
Llanes (Asturia)

Głos zabrali: przewodniczący, José M Ramos Florido (przedstawiciel Komisji), María 
Muñiz De Urquiza i Cristina Gutiérrez-Cortines
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje ze strony Komisji. Komisja stwierdziła, że obiekt stanowiący część 
dziedzictwa kulturowego doznał nieodwracalnych szkód; obecnie toczy się 
postępowanie sądowe w tej sprawie przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości.

Punkty 13 i 14 zostały przeniesione na jedno z kolejnych posiedzeń. Posiedzenie zostało 
zamknięte o godz. 11.45.

Posiedzenie koordynatorów przy drzwiach zamkniętych w godz. 11.45–12.45.

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.05 pod przewodnictwem Erminii Mazzoni, 
przewodniczącej.

12. Decyzje koordynatorów

a. Przydzielenie sprawozdań i opinii
Sprawozdanie w sprawie odpadów PPE
Sprawozdanie roczne GUE/NGL
Opinia w sprawie Karty S&D
Opinia w sprawie obywatelstw ALDE
Opinia w sprawie zastosowania prawa wspólnotowego Verts/ALE
Opinia w sprawie niepełnosprawności ECR
Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich S&D



PV\855766PL.doc 5/10 PE458.479v01-00

PL

System punktów obejmujący cały mandat komisji zostanie uzgodniony na następnym 
posiedzeniu.

b) Pisma niemające charakteru petycji
Komisja oczekuje obecnie na propozycję ze strony DG PRES i DG IPOL i zakończy 
rozpatrywanie tej kwestii po zamknięciu procedury administracyjnej.

c) Rezolucja w sprawie Palestyny (petycje 430/2009 i 1764/2008)
Koordynatorzy wyrazili poparcie w oczekiwaniu na ostateczne porozumienie co do 
złożonego tekstu (przedłożonego posłom w wersji projektu) po konsultacjach między 
grupami, które zostanie podjęte na następnym posiedzeniu koordynatorów.

d) Pytanie ustne FEPEX (import pomidorów – petycja 1565/2009)
Koordynatorzy uzgodnili złożenie pytania ustnego zadanego przez Carlosa José 
Iturgaiza Angulo, które zostało przedłożone posłom w j. hiszpańskim, angielskim i 
francuskim.

e) Wizyty
Koordynatorzy zapoznali się z dokumentem przygotowanym przez sekretariat. 
Uzgodniono przeprowadzenie czterech zaplanowanych wizyt w Polsce (tydzień 
zaczynający się 16 maja), we Francji, we Włoszech i w Bułgarii, podczas gdy 
koordynatorzy podkreślili, że charakter priorytetowy powinny mieć elementy misji 
związane z zasięgnięciem informacji. Na następnym posiedzeniu zostaną rozpatrzone 
przyszłe misje informacyjne, włącznie z misją w Rumunii.

f) Porządek dzienny posiedzenia w dniach 15/16 marca
Powinien zostać uzgodniony w ramach procedury pisemnej do czwartku 3 lutego do 
godz. 12.00.

13. Opinia na temat jednolitego rynku z myślą o Europejczykach (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(przyjęcie przez IMCO: 28.02.2011 – posiedzenie plenarne: 23.03.2011)
Sprawozdawczyni: Erminia Mazzoni
- rozpatrzenie poprawek: 1 popr. ustna, złożona przez grupę ALDE, przyjeta
- przyjęcie projektu sprawozdania: przyjęty 17 głosach za, przy 1 przeciw i 1 
wstrzymującym się

14. Petycja 0632/2008, którą złożył Robert Biedroń (Polska), w imieniu „Kampanii 
Przeciw Homofobii”, w sprawie niechęci polskich władz do wydawania świadectw 
stanu cywilnego obywatelom polskim, którzy chcą zawrzeć zarejestrowany 
związek z osobą tej samej płci w innym państwie członkowskim

Głos zabrali: przewodnicząca, Greg Czarnecki (w imieniu składającego petycję), 
Tomas Kukal (przedstawiciel Komisji), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael 
Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, 
Victor Boştinaru i Margrete Auken.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji. Posłowie wyrazili swój brak usatysfakcjonowania informacjami 
udzielonymi przez polskie władze, w związku z czym zostanie do nich skierowane 
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dodatkowe pismo z wnioskiem o wyjaśnienia i nakłaniające je do należytego 
wypełniania obowiązków wynikających z traktatów.

15. Petycja 0829/2008, którą złożył Fernando Soares (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w związku z 
nieuznawaniem we Francji brytyjskiego partnerstwa cywilnego
oraz
Petycja 1085/2010, którą złożył Aldwyn Llewelyn (Wielka Brytania) w sprawie 
uznawania we Francji partnerstwa zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii

Głos zabrali: przewodnicząca, Tomas Kukal (przedstawiciel Komisji) i Michael 
Cashman.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji 
oraz w oparciu o fakt, że składający petycje nie odpowiedzieli na pisma z wnioskiem o 
udzielenie dodatkowych informacji, z zastrzeżeniem, że problem występuje również w 
innych państwach członkowskich.

16. Petycja 0305/2009, którą złożyła Marisa Pignolo (Włochy) w sprawie swobodnego 
przemieszczania się osób w UE

Głos zabrali: przewodnicząca i Alessandro Ianniello (przedstawiciel Komisji)
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte.

17. Petycja 1837/2009, którą złożył Roberto Maroccio (Włochy) w sprawie rejestracji 
wideo przesłuchań policyjnych oraz postępowań sądowych w Unii Europejskiej w 
celu ochrony praw podstawowych obywateli UE oraz praw państw członkowskich 
UE

Głos zabrali: przewodnicząca, Thomas Ljungquist (przedstawiciel Komisji), Victor 
Boştinaru i Margrete Auken.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące argumentów wysuwanych przez państwa członkowskie 
przeciwko rejestracji wideo postępowań sądowych. Do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zostanie skierowany wniosek 
o opinię w tej sprawie.

18. Prezentacja przez komisarz Viviane Reding sporządzonego przez nią sprawozdania 
dotyczącego obywatelstw UE

Komisarz podkreśliła zobowiązanie Komisji do umieszczenia obywateli w centrum 
uwagi, które zostało uwypuklone ogłoszeniem roku 2013 Rokiem Obywateli 
Europejskich. Komisarz zwróciła się o poparcie Parlamentu Europejskiego w tych 
staraniach oraz poinformowała, że parlamenty państw członkowskich również zostały 
zaangażowane w ten proces. Komisarz zakomunikowała także o stworzeniu punktów 
kompleksowej obsługi (Your Europe) w celu udostępnienia obywatelom środków 
odwoławczych.

Głos zabrali: przewodnicząca, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, 
Angelika Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken i Elena Băsescu.
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Kilku posłów wyraziło poważne zaniepokojenie co do sposobu, w jaki obywatele 
odbierają uprawnienia udzielone UE poprzez podpisanie karty praw podstawowych, w 
szczególności jeśli chodzi o prawo do ochrony prywatnej własności oraz o wolność 
mediów. Komisarz Reding przypomniała, że z prawnego punktu widzenia zakres 
zastosowania karty ogranicza się do państw członkowskich i stosowania prawa 
wspólnotowego (art. 51). Podkreśliła ona jednak stworzone przez Traktat z Lizbony 
możliwości rozszerzenia kompetencji UE w obszarze wymiaru sprawiedliwości. 
Obiecała, że na pozostałe pytania odpowie na piśmie.

19. Petycja 1746/2008, którą złożył Maksim Reva (Estonia) w sprawie prawa głosu w 
wyborach europejskich osób o nieokreślonym obywatelstwie mieszkających w 
Estonii

Głos zabrali: przewodnicząca, Tibor Vaszi (przedstawiciel Komisji), Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner i Margrete 
Auken.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na pisemną 
odpowiedź komisarz Reding, ponieważ kwestia ta została poruszona podczas debaty z 
jej udziałem.

20. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2010 r.

Głos zabrali: przewodnicząca i Willy Meyer.
Wszystkie grupy poproszono o wyznaczenie kontrsprawozdawców w celu wzięcia 
udziału w sporządzaniu projektu sprawozdania.

21. Petycje sekcji B
Petycje 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 0063/2009, 
0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 0511/2010, 
0562/2010 zostały zamknięte na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji.

Petycje 451/2009 i 725/2009 zostaną przeniesione z sekcji B i będą omówione jako 
punkty sekcji A na jednym z kolejnych posiedzeń.

22. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, 15 marca 2011 r., w godz. 15.00–18.30 oraz 16 marca 2011 r., w godz. 
9.00–12.30.

Załącznik:

Lista petycji do zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do uwag dla 
przewodniczącego
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