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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_PV(2011)199_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 12 lipca 2011 r., w godz. 15.00 – 18.30

oraz 13 lipca 2011 r., w godz. 9.00 – 12.30
BRUKSELA

Ágnes Hankiss (wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 12 lipca 2011 r. 
o godz. 15.13.

1. Przyjęcie porządku obrad PETI_OJ (2011)199_1

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wysłała przeprosiny wyjaśniając, że spóźni się na 
posiedzenie z powodu spotkania z włoską delegacją ministerialną, podczas którego jej 
obecność była również wymagana. 

Po południu komisja zajmie się dwoma głównymi sprawami po omówieniu pierwszej petycji:
 Prezentacja opracowania na temat gospodarki odpadami w Europie przez jej autorów: 

Christiana Neubauera i Huberta Reisingera. Opracowanie zostanie przedstawione w 
formie prezentacji power point 

 Dyskusja w sprawie cięć budżetu Szkół Europejskich i ich wpływu na programy 
nauczania i funkcjonowanie szkół została dodana jako PILNY punkt na wniosek PPE; 
wniosek został zatwierdzony przez koordynatorów.  Sprawozdawczyni Komisji 
Budżetowej na 2012 r. Francesca Balzani będzie obecna podczas dyskusji. 
Przedstawiciele składających petycje zabiorą głos (dwóch członków stowarzyszeń 
rodziców z dwóch szkół w Brukseli i jeden przedstawiciel rodziców na Radzie Szkół). 
Głos zabierze również Renée Christmann, sekretarz generalny Rady Zarządzającej 
Szkołami Europejskimi (przedstawiciel państw członkowskich). 

Koordynatorzy spotkają się ok. godz. 17.30 po dyskusji na powyższe tematy. 

W środę rano, po głosowaniu w sprawie sprawozdania I. M. Iotowy (Iliana Malinowa Iotowa 
będzie nieobecna i zostanie zastąpiona przez Kingę Göncz) i opinii Kocha-Merina, Margarete 
Alken i Wictor Boştinaru przedstawią ustne sprawozdanie z  ostatniej wizyty rozpoznawczej 
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w Bułgarii.  

W środę obecni będą następujący składający petycje:
 punkt 13, petycja 1026-10 dotycząca wykorzystania środków finansowych Unii 

Europejskiej w Bułgarii - Waleri Petrow Stanchew (w imieniu składającego petycję);
 punkt 15, petycja 1330-10 dotycząca programu LIFE - Juan Antonio Iborra Bernal;
 punkt 16, petycja 171-10 dotycząca przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się -

Fritz Brondum Petersen (w imieniu składającego petycję);
 punkt 17, w tym petycja 1349-10 również dotycząca przeszkód w swobodnym 

przemieszczaniu się w UE - Ryszard Antonii Bielawa;
 punkt 18, petycja 590-08 dotycząca przewożenia leków do Irlandii - składający 

petycję zwrócił się z prośbą o nieujawnianie nazwiska;
 punkt 19, petycja 1665-09 dotycząca zakazu wytwarzania produktów do zwalczania 

szkodników - Peter Brown;
 punkt 20, petycja 500-10 dotycząca przepisów antymonopolowych i mięsa króliczego 

we Włoszech - Saverio de Bonis. 

Margaret Auken zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie krótkiej debaty w sprawie 
sprawozdania/opinii przed głosowaniem następnego dnia. 

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:

23-24 maja 2011 r. PE 465.068v01-00

Protokoły zostały zatwierdzone bez zmian.

3. Komunikaty przewodniczącej

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

4. Sprawy różne

Nie omawiano innych spraw.

5. Petycja 387/2008, którą złożyła Katiuscia Verlingieri (Włochy) w sprawie 
ochrony dziedzictwa historycznego w prowincjach Salerno, Avellino i Benevento 
we Włoszech

Głos zabrali: przewodnicząca, Claire-Lyse Chambron (Komisja Europejska, DG EAC), Pier 
Nico Premoli (Komisja Europejska, DG REGIO), Piero Mora (Komisja Europejska, DG 
AGRI), Margrete Auken 

Decyzja: rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej, szczególnie w odniesieniu do oceny 
oddziaływania na środowisko, która powinna zostać przeprowadzona. 
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6. Opracowanie na temat „Gospodarki odpadami w Europie: główne problemy i 
najlepsze praktyki”

Głos zabrali: przewodnicząca, Christian Neubauer (ekspert), Hubert Reisinger (ekspert), 
Julio Garcia Burgues (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Philippe Boulland

Eksperci przedstawili swoje opracowanie. Posłowie podziękowali ekspertom oraz Działowi 
Tematycznemu za interesujące opracowanie, które będzie przydatne do opracowania 
sprawozdania, który ma zostać przedstawiony przez C.J. Iturgaiza we wrześniu.  
Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił istotną rolę sędziów krajowych i zasugerował, 
że korzystne byłoby zwrócenie uwagi na nową dyrektywę ramową w sprawie odpadów oraz 
na kwestię, jak powinna się ona przyczynić do poprawy systemu gospodarowania odpadami 
w Unii Europejskiej. 
Posłowie skomentowali również jak ważne jest zwiększenie udziału społeczeństwa, lepsza 
komunikacja między organami, podmiotami gospodarczymi i zainteresowanymi stronami i 
umocnienie roli lokalnych i regionalnych władz.  

W godz. 16.05-16.15, do powrotu Erminii Mazzoni, posiedzeniu przewodniczył Carlos José 
Iturgaiz Angulo .

7. Petycja 353/2011, którą złożyła Barbara Mazurkiewicz-Zaleska (Polska) z 74 
podpisami, w sprawie cięć w budżecie Szkół Europejskich oraz

Petycja 478/2011, którą złożyło APEEE (Association des Parents d'Elèves de 
l'Ecole Européenne) z 1356 podpisami, w sprawie skutków cięć w budżecie na 
funkcjonowanie systemu Szkół europejskich

Głos zabrali: Renate Repplinger-Hach (wiceprzewodniczący APEEE Woluwé), Pierre 
Choraine (przewodniczący APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez 
(wiceprzewodniczący  Interparents), Renée Christmann (sekretarz generalny, Rada 
Zarządzająca), Francesca Balzani (Komisja Budżetowa), Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Angelika Werthmann, Marco U. Moricca (przedstawiciel Komisji)

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie otwarte. Do Maroša Šefčoviča, komisarza 
odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, zostanie skierowane 
pismo podsumowujące debatę i zwracające uwagę, że cięcia środków nie powinny wpływać 
na jakość nauczania ani osłabiać modelu edukacyjnego i dydaktycznego. Podobne pismo 
zostanie wysłane do Komisji Budżetowej w celu wydania przez nią opinii.  Komisja będzie 
informować składających petycje o rozwoju procedury budżetowej. 

8. Posiedzenie koordynatorów (za zamkniętymi drzwiami), w godz. 17.40-18.35

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.35.

***
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Posiedzenie zostało wznowione w środę, 13 lipca 2011 r., o godz. 9.05 pod przewodnictwem 
Erminii Mazzoni.

9. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Przewodnicząca oświadczyła, co następuje: 

a. Wysłuchanie w sprawie Karty Praw Podstawowych (6 października 2011 r.)
Koordynatorzy zatwierdzili projekt programu zaproponowany przez sekretariat na 
wysłuchanie dotyczące Karty Praw Podstawowych, które zostanie zorganizowane wspólnie ze 
służbami Komisji Europejskiej i wiceprzewodniczącą Viviane Reding. 
Koordynatorzy potwierdzili zamiar ścisłej współpracy z komisją LIBE, której członkowie 
mają zostać zaproszeni na wysłuchanie. 

b. Organizacja wysłuchań na mocy rozporządzenia w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej
Przewodnicząca poinformowała koordynatorów o wymianie korespondencji z 
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem i z przewodniczącym komisji 
AFCO dotyczącej organizacji wysłuchań według nowych regulacji INE, które podkreślają 
różnice przy podziale obowiązków podczas organizowania wysłuchań. Koordynatorzy z 
zadowoleniem przyjęli i zdecydowanie poparli pismo przewodniczącego komisji AFCO do 
przewodniczącego Jerzego Buzka i wszelkie inne działania podjęte w celu zapewnienia 
udziału Komisji Petycji w procedurze. 

c. Otrzymane petycje dotyczące smoleńskiej katastrofy lotniczej oraz dochodzeń w 
sprawie jej przyczyn (301-11) 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi dopuszczalności petycji, koordynatorzy zgodzili 
się przedłożyć ją Wydziałowi Prawnemu w celu wydania przez niego opinii.

d. Wizyty rozpoznawcze
Ponieważ wszystkie komisje zostały poproszone o poinformowanie sekretariatu Prezydium o 
planach delegacji i wizyt rozpoznawczych na 2012 r., koordynatorzy zdecydowali o 
przygotowaniu nowego, wykonalnego i lepszego programu, biorąc pod uwagę fakt, że nie 
wszystkie delegacje i wizyty zatwierdzone na rok 2011 r. się odbyły.  
Zaproponowano terminy:
- wizyty do Berlina związanej z niemieckim urzędem ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt): w 
dniach 10-11 października; 
- wizyty rozpoznawczej do Rumunii związanej z kwestiami środowiskowymi: w dniach 13-14 
października. 
Terminy te mają zostać potwierdzone na posiedzeniu wrześniowym. 

e. Wstępny projekt porządku dziennego posiedzenia dnia 8 września
Porządek dzienny został zatwierdzony.

f. Dalsze rozpatrywanie petycji w sprawie tunelu kolejowego na trasie Lyon-Turyn 
(735-08 i inne)
Przewodniczący poinformował koordynatorów o prośbie od niektórych składających petycje i 
posłów o zorganizowanie nowej wizyty rozpoznawczej dotyczącej petycji NO TAV. 
Zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu się z organizacją wizyty i o omówieniu tej 
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kwestii podczas sesji październikowej. 

g. Projekt listu do rządu Rumunii w sprawie szczególnych kwestii dotyczących 
nieruchomości 
Koordynatorzy zgodzili się na wysłanie przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka listu do premiera Rumunii dotyczącego praw właścicieli nieruchomości 
zgodnie z ustawą 112/1995 (petycja 1734/2008). 

h. Sprawy różne 
Koordynatorzy zapoznali się z wiadomością od Keith Taylor dotyczącą proponowanej 
rezolucji w sprawie Palestyny i zdecydowali się omówić poprzednią decyzję przy zamykaniu 
związanych z nią petycji: 1764/2008 i 430/2009. Petycje te dotyczą dwóch przedmiotowo 
właściwych delegacji: Delegacji do spraw stosunków z Izraelem (D-IL) i Delegacji do spraw 
stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną (DPLC).

Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor 
Boştinaru, Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Opinia w sprawie wytycznych budżetowych na 2012 r. – wszystkie sekcje –
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (BUD), w formie zmienionej przez 
Radę (2011/2020)(BUD)), sprawozdawczyni: KOCH-MEHRIN (ALDE)

Poprawki przyjęte: 1, 2, 4, 6, 7
Poprawki odrzucone: 3, 5

Opinia została przyjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

11. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2010 r. (2011/2106(INI)), 
sprawozdawczyni: I.M. IOTOWA (S-D)

Kinga Göncz podziękowała kolegom za złożone poprawki i konstruktywną współpracę nad 
poprawkami kompromisowymi. 

Poprawki przyjęte: 1, 2, 3, 4, 5, poprawka kompromisowa A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, poprawka 
kompromisowa B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, poprawka kompromisowa C, 29, 30
Poprawki bezprzedmiotowe: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Poprawki odrzucone: 8, 10

Sprawozdanie zostało przyjęte 18 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów 
wstrzymujących się.

12. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Bułgarii (29.06-2.07.2011 r.)

Margrete Auken i Wictor Boştinaru przedstawili wstępne sprawozdanie ustne. 

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter 
Jahr, Evgeni Kirilow, Jean-Francois Brakeland (przedstawiciel Komisji Europejskiej) 
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13. Petycja 1026/2010, którą złożył Radostin Roussew (Bułgaria) w imieniu firmy 
Bull Gate Ltd., w sprawie nieprawidłowego wykorzystania funduszy UE 
i korupcji w Bułgarii 

Głos zabrali: przewodnicząca, Valeri Petrov Stanchev (w imieniu składającej petycję), 
Renaldo Mandmets (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Victor Boştinaru, Mariya 
Nedelcheva, Evgeni Kirilov

Decyzja: rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji. Składający petycję został poproszony o dostarczenie 
dalszych szczegółowych informacji w celu uzupełnienia dokumentacji petycji. 

14. Petycja 628/2010, którą złożył Ciprian Dobre (Rumunia), w sprawie problemów 
związanych z wykorzystaniem przez rząd rumuński środków z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i zarządzaniem nimi

Głos zabrali: przewodnicząca, Irini Papadimitriou (przedstawicielka Komisji Europejskiej), 
Elena Băsescu, Victor Boştinaru

Decyzja: rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej (po otrzymaniu odpowiedzi od władz 
Rumunii). Zwrócono się o pisemne potwierdzenie od Komisji Europejskiej. Do Stałego 
Przedstawicielstwa Rumunii zostanie także wysłane pismo z prośbą o oficjalną odpowiedź 
władz rumuńskich.

15. Petycja 1330/2010, którą złożył Juan Antonio Iborra Bernal (Hiszpania) 
w sprawie uwzględnienia w ramach programu LIFE zapobiegania klęskom 
żywiołowym 

Głos zabrali: przewodnicząca, Juan Antonio Iborra Bernal (składający petycję), Juan Perez 
Lorenzo (przedstawiciel Komisji Europejskiej, DG ENV), Thomas de Lannoy (przedstawiciel 
Komisji Europejskiej, DG ECHO), Margrete Auken

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte. Przewodnicząca podkreśliła, że Komisja 
Petycji podziela obawy składającego petycję wyrażone podczas posiedzenia i jest pewna, że 
wiele z tych obaw zostanie uwzględnionych przez Komisję. 

16. Petycja 171/2010, którą złożyła Kamila Beata Klim-Petersen (Polska) w sprawie 
skonfiskowania przez władze duńskie jej zarejestrowanego w Polsce samochodu i 
powiązanych przeszkód dla swobodnego przepływu pracowników

Głos zabrali: przewodnicząca, Fritz Brondum Petersen (w imieniu składającego petycję), 
Susanne Tams (przedstawicielka Komisji Europejskiej), Margrete Auken, Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej dotyczące wdrożenia wewnętrznych duńskich 
wytycznych w sprawie konfiskaty samochodów zarejestrowanych w innych państwach 
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członkowskich.  Zwrócono się o pisemne potwierdzenie do Komisji Europejskiej. 

17. Petycja 1225/2010, którą złożył Dariusz Pachala (Polska) w sprawie skonfiskowania 
samochodu zarejestrowanego w Polsce na granicy duńsko-niemieckiej
oraz
Petycja 1349/2010, którą złożył Ryszard Antoni Bielawa (Polska) w sprawie 
skonfiskowania przez duńskie władze jego zarejestrowanego w Polsce samochodu i 
powiązanych przeszkód dla swobodnego przepływu pracowników
oraz
Petycja 1444/2010, którą złożył Jacek Naguszewski (Polska) w sprawie skonfiskowania 
przez duńskie organy podatkowe i policyjne samochodu zarejestrowanego w Polsce oraz 
związanego z tym zaniedbania obowiązku ochrony chorego dziecka

Głos zabrali: przewodnicząca, Ryszard Antoni Bielawa (składający petycję), Susanne Tams 
(przedstawicielka Komisji Europejskiej), Peter Jahr 

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte.
Odnośnie do petycji 1349/2010, do Stałego Przedstawicielstwa Danii zostanie skierowane 
pismo podsumowujące opisany przypadek i zwracające się z prośbą o wyjaśnienie powodów 
nałożenia tak nieproporcjonalnie wysokiej kary po opłaceniu przez składającego petycję 
zaległych opłat podatkowych.   

18. Petycja 590/2008, którą złożył N.M.M. (Irlandia) w sprawie przewożenia leków 
przez osoby podróżujące po Europie

Głos zabrali: przewodnicząca, Maurice Galla (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Marie 
Debieuvre (przedstawicielka Komisji Europejskiej)

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie otwarte. Posłowie zapoznali się z pismem 
otrzymanym od władz Irlandii w powyższej sprawie, w którym zwrócono uwagę, że Irlandię 
nie obowiązuje art. 75 układu z Schengen.

19. Petycja 1665/2009, którą złożył Peter Brown (Wielka Brytania) w sprawie 
uzasadnienia zakazu stosowania chlorowodorku strychniny do zwalczania szkodników 
zgodnie z dyrektywą 98/8/WE

Głos zabrali: przywodnicząca, Peter Brown (składający petycję), Johanna Bernsel 
(przedstawicielka Komisji Europejskiej), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy 
(przedstawiciel Komsji Europejskiej)

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte.

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

Głos zabrali: przewodnicząca, Saverio De Bonis (składający petycję), William Floyd 
(przedstawiciel Komisji Europejskiej), Peter Jahr

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie otwarte. Komisja AGRI zostanie poproszona o 
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opinię. Do włoskiego organu ds. kompetencji zostanie skierowane pismo, aby ocenić, czy 
procedura została już zakończona. Kolejne pisma zostaną wysłane do włoskiego ministra 
rolnictwa oraz do komisarza ds. konkurencji, Joaquína Almunii.

***

21. Petycje sekcji B:
 Rozpatrywanie petycji 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 

0247/2010, 0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 
1414/2010, 1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 zostało zamknięte na 
podstawie pisemnych odpowiedzi Komisji. 

 Następujące petycje pozostały otwarte: 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005, 0530/2006, 
1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

8 września 2011 r., w godz. 15.00-18.30

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.30.

***

Załączniki: 
Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od czasu ostatniego posiedzenia (14-15 czerwca 
2011 r.)
Wykaz petycji do ponownego otwarcia, zamknięcia lub wycofania na podstawie załącznika do 
uwag przewodniczącej
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