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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_PV(2011)1003

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 3 października 2011 r., w godz. 15.00–18.30,

oraz w dniu 4 października 2011 r., w godz. 9.00-12.30 i 15.00–18.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 3 października 
2011 r. o godz. 15.06.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2011)201_1

Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie poświęcone jest między innymi: 
głosowaniu nad sprawozdaniem dotyczącym stosowania dyrektywy w sprawie 
gospodarowania odpadami sporządzonego na podstawie złożonych petycji, którego 
sprawozdawcą jest Carlos José Iturgaiz Angulo, debacie na temat petycji w sprawie 
budowy transeuropejskiej linii kolejowej dużych szybkości między Turynem 
a Lyonem, kwestiom związanym z dyskryminacją seksualną, a także środowisku 
naturalnemu. Obecne będą również osoby, które złożyły petycje.

Przewodnicząca zapowiedziała, że w kolejnym dniu prof. Irena Lipowicz, polska 
Rzecznik Praw Obywatelskich, weźmie udział w debacie na temat niektórych petycji 
złożonych przez obywateli Polski.

Przewodnicząca poinformowała, że dyskusja na temat petycji 1557/2009, punkt 10 
projektu porządku dziennego, została przeniesiona na wniosek składającej petycję 
i koleżanki Ágnes Hankiss. Omówienie petycji 1139/2010, punkt 8, również zostało 
przesunięte na następne posiedzenie. 

Przewodnicząca poinformowała posłów, że składający petycje będą obecni w celu 
omówienia następujących punktów: 6 (petycja 942/2011); 7 (petycje 949/2003; 
198/2005; 786/2007; 900/2007; 735/2008 i 735/2008); 9 (petycja 386/2007); 15 
(petycje 622/2010 i 628/2011); 21 (petycja 632/2008); 26 (petycja 492/2010) i 27 
(petycje 111/2008 i 262/2011).
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Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca przypomina posłom o seminarium w sprawie stosowania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską i jej 
wiceprzewodniczącą, Viviane Reding, które odbędzie się dnia 6 października 2001 r.

Przewodnicząca zwraca posłom uwagę na odpowiedź, którą należy przesłać 
składającemu petycję p. Tegebauer, na podstawie której Trybunał wydał orzeczenie 
w sprawie T-308/2007.

Przewodnicząca ogłosiła, że przed dziesięcioma dniami rozprowadzono załącznik do 
notatek przewodnictwa zawierający zalecenia dotyczące ponownego rozpatrzenia, 
zamknięcia lub wycofania złożonych petycji. W związku z tym, że nie zgłoszono 
żadnych uwag, wspomniane zalecenia uznano za przyjęte.

3. Sprawy różne

Brak innych kwestii.

4. Sprawozdanie dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie gospodarki odpadami 
na podstawie otrzymanych petycji (2011/2038(INI))

Sprawozdawca: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– rozpatrzenie poprawek
– przyjęcie projektu sprawozdania

Głos zabrali: Carlos José Iturgaiz Angulo (sprawozdawca), Margrete Auken, Victor 
Boştinaru. 

Przegłosowano poprawki. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie (21 głosów 
i 22 obecnych).

5. Petycja 924/2011 złożona przez Dana Pescoda (Wielka Brytania), w imieniu 
Europejskiej Unii Niewidomych (EBU)/Royal National Institute of Blind People 
(RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych produktów 
drukowanych

Głos zabrali: przewodnicząca, Dan Pescod i Christopher Edward Berkeley 
(składający petycję i osoba towarzysząca, odpowiednio), Maria Martin-Prat i Erik 
Somelar (z ramienia Komisji), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostanie w toku w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji, w szczególności jeśli chodzi o stosowanie karty praw 
podstawowych. Należy odnotować, że przedstawiciel Komisji odmówił odpowiedzi na 
pytanie skierowane do niego przez posłów. Złożone zostanie pytanie wymagające 
odpowiedzi ustnej skierowane do Rady i do Komisji wraz z rezolucją.
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6. Petycja 949/2003, którą złożył przez Alberto Perino (Włochy), w imieniu 
stowarzyszenia „Habitat”, w sprzeciwie wobec budowy szybkiej kolei pomiędzy 
Turynem a Lyonem
oraz
Petycja 198/2005, którą złożył przez Marco Tomalino (Włochy), w imieniu 
inspekcji sanitarnej Valle di Susa, w sprawie zagrożeń dla zdrowia w związku 
z budową szybkiej kolei pomiędzy Turynem a Lyonem
oraz
Petycja 786/2007, którą złożył Paolo Prieri (Włochy), w imieniu komitetu 
przeciwko szybkiej linii kolejowej (No TAV) w północnej części Doliny Sangone, 
w sprawie sprzeciwu wobec budowy szybkiego transeuropejskiego połączenia 
kolejowego pomiędzy Turynem a Lyonem
oraz
Petycja 900/2007, którą złożył Giancarlo Pastorutti (Włochy), w imieniu komitetu 
przeciwko szybkiej linii kolejowej (No TAV) Bagnaria Arsa i innych komitetów 
występujących przeciwko korytarzowi 5, w sprawie sprzeciwu wobec 
finansowania z funduszy europejskich osi kolejowej Triest-Divača
oraz
Petycja 735/2008, którą złożyli Remo Castagnieri i Alberto Paolo Veggio 
(Włochy), z 154 podpisami, w sprawie połączenia kolejowego Lion-Turyn (Valle 
Susa)

Głos zabrali: przewodnicząca, Paolo Prieri i Giancarlo Pastorutti (składający 
petycję); William Floyd, Jonathan Parker (z ramienia Komisji); Roberto Ferrazza 
(przedstawiciel Ministerstwa Transportu Włoch); Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre 
de Brún, Victor Boştinaru i Margrete Auken.

Decyzja: rozpatrywanie wszystkich petycji pozostanie w toku w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji na temat skutków dla środowiska. Petycja został 
przesłana Stałemu Przedstawicielstwu Włoch przy UE w celu wydania opinii, do 
wiadomości Komisji Transportu i Turystyki w związku z przesłuchaniem, które 
Komisja ta zorganizuje dnia 22 listopada 2011 r.

7. Petycja 386/2007, którą złożył Allan J. Navratil (Irlandia), w imieniu irlandzkiej 
Inicjatywy na rzecz Biopaliw, w sprawie przekształcenia działalności 
irlandzkiego przemysłu cukrowniczego w produkcję biopaliw

Głos zabrali: przewodnicząca, Allan Navratil (składający petycję); Doris Fisch 
(z ramienia Komisji); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún 
i Peter Jahr.

Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie odpowiedzi Komisji. Należy 
skierować pismo do Stałego Przedstawicielstwa Irlandii i Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.

8. Misja wyjaśniająca w Bułgarii (w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2011 r.) –
zbadanie sprawozdania z misji

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken, Victor Boştinaru i Mariya 
Nedelcheva.
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Sprawozdanie zostanie przyjęte na kolejnym posiedzeniu w listopadzie. Komisja 
winna przedstawić w odpowiednim czasie swoje uwagi.

9. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych, w godz. 17.30–18.30)

*
*   *

Erminia Mazzoni, przewodnicząca, zawiesiła posiedzenie o godz. 18.30 i wznowiła je 
we wtorek 4 października 2011 r. o godz. 9.14.

*   *
*

10. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

A. Wizyty informacyjne – sytuacja w 2011 r.
Koordynatorzy zatwierdzili główne punkty wizyty w Berlinie (23-24 listopada), 
której celem jest zasięgnięcie opinii niemieckiego Parlamentu i urzędników oraz 
innych zainteresowanych stron na temat petycji złożonych przez Jugendamt 
(Urząd ds. Dzieci i Młodzieży); na czele delegacji stanie przedstawiciel grupy 
S&D. Prezydium udzieliło zgody na wizytę, a pismo w sprawie aktualizacji 
planów komisji ma zostać przesłane do Przewodniczącego Buzka.
Jeśli chodzi o wizytę informacyjną w Rumunii, na której czele ma stanąć 
przewodniczący, konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Rozdano projekt 
programu, jednak zatwierdzenie wizyty zostało przesunięte ze względu na dalsze 
dyskusje między grupami politycznymi. (Wizytę zatwierdzono, a następnie 
złożono formalny wniosek o udzielenie pozwolenia.)

B. Propozycje wizyt delegacji na rok 2012. 
Koordynatorzy zatwierdzili propozycję wizyt na rok 2012 przedstawioną przez 
Przewodniczącego, którą następnie należy przedłożyć Konferencji 
Przewodniczących Komisji, przed wystąpieniem do Konferencji 
Przewodniczących i do Prezydium. Na podstawie art. 202 ust. 5 na obecnym 
etapie nie ustalono szczegółów, w oczekiwaniu na przyjęcie priorytetowych 
działań przez koordynatorów na późniejszym spotkaniu. Uzgodniono jednak, że 
Komisja złoży wizytę we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i w Niemczech, 
a zgodę na udział w każdej delegacji uzyska trzech oficjalnych członków. 
Komisja stwierdziła konieczność zachowania zgodności z parametrami 
określonymi w decyzji Prezydium, która dopuszcza wizytę 25 osób rocznie dla 
jednej komisji parlamentarnej.

C. Wyznaczenie sprawozdawcy komisji opiniodawczej dla komunikatu Komisji 
dotyczącego ogłoszenia roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli.
Po wymianie poglądów i biorąc pod uwagę nowo wprowadzony system 
punktowy, wyznaczono Nikolaosa Salavrakosa (EFD). (jeden punkt)

D.  Ostateczne ustalenia dotyczące wspólnego seminarium na temat Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; czwartek, 6 października.
Rozprowadzono i zatwierdzono ostateczną wersję projektu programu.
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E. Pismo komisji AFCO dotyczące specyfikacji technicznych do zbierania 
podpisów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.
Po przeprowadzeniu wymiany poglądów i przekazaniu informacji o stanowisku 
współsprawozdawców komisji, zatwierdzono przedstawione propozycje.

F. Orzeczenie Trybunału UE w sprawie Tegebauer T-308/07.
Posłowie przyjęli do wiadomości treść orzeczenia, którego tekst otrzymali. 
Ustalono, że do p. Tegebauer zostanie wystosowane dodatkowe pismo, po 
przeprowadzeniu analizy projektu odpowiedzi przygotowanego przez Wydział 
Prawny, zawierającego bardziej szczegółowe uzasadnienie decyzji komisji 
w odniesieniu do petycji w tej sprawie.

G. Sprawy różne
 Projekt porządku dziennego posiedzenia listopadowego: zostanie 

rozprowadzony zgodnie z procedura pisemną.
 Przegląd sześciomiesięczny petycji wstrzymującej (non-petition): kryteria mają 

zostać przedłożone sekretariatowi.
 Petycja 924/2011 została uznana za dopuszczalną zgodnie z procedurą 

przyspieszoną.

11. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód 
w zakresie praw obywatelskich UE (2011/2182(INI))

Sprawozdawca: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– pierwsza wymiana poglądów

Głos zabrali: la przewodnicząca, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou 
(z ramienia Komisji), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford i Philippe 
Boulland. 

Projekt sprawozdania zostanie przedstawiony na jednym z kolejnych posiedzeń.

12. Petycja 622/2010, którą złożył A.I.C. (Rumunia) w imieniu stowarzyszenia 
naukowców rumuńskich AD Astra, w sprawie domniemanego naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego w związku z przedsięwzięciem budowy kopalni 
złota Roșia Montană (Rumunia)
oraz

Petycja 628/2011, którą złożył Sorin Jurca (Rumunia), w imieniu fundacji 
kulturalnej Roșia Montană, w sprawie szkodliwych dla środowiska skutków 
projektu budowy kopalni złota Roșia Montană (Rumunia)

Głos zabrali: przewodnicząca, Octavian Gabriel Voiculescu (przedstawiciel 
składającego petycję), Sorin Jurca (składający petycję), Bartosz Zambrzycki 
(z ramienia Komisji), Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian 
Dan Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland i Chrysoula 
Paliadeli.
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Decyzja: rozpatrywanie wszystkich petycji pozostanie w toku w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji po sporządzeniu niezależnego badania dotyczącego 
oceny ryzyka dla środowiska. Odnotowano e-maila nadesłanego przez 
Przedstawicielstwo Rumunii na temat tej petycji. Przypomniano również o misji 
wyjaśniającej w Rumunii w dniach od 23 do 26 listopada 2011 r. 

*
*   *

W godz. 10.20–12.10 obradom przewodniczyła Chrysoula Paliadeli, 
wiceprzewodnicząca.

*   *
*

13. Petycja 944/2004, którą złożyła Sheila Ellis (Wielka Brytania) w imieniu 
„Residents Against Toxic Site” („Mieszkańcy Przeciw Składowiskom Odpadów 
Toksycznych”) z 7 podpisami, w sprawie prawdopodobnego zaniedbania 
Wielkiej Brytanii dotyczącego wdrożenia dyrektywy UE w sprawie składowania 
odpadów

Głos zabrali: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (składająca petycję) i Sibylle 
Grohs (z ramienia Komisji).

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostanie w toku ze względu na niezadawalającą 
sytuację i fakt, że kilka istotnych kwestii pozostaje nierozwiązanych. Należy 
wystosować pismo do Ministra Środowiska Wielkiej Brytanii i Agencji Ochrony 
Środowiska.

14. Petycja 672/2007, którą złożył Lothar Petter (Austria) z 26 podpisami, w imieniu 
komitetu działającego przeciw planowanym nowym inwestycjom w dziedzinie 
sportów zimowych w Mellau i Damüls w kraju związkowym Vorarlberg 
(Austria), w sprawie planowanych wyciągów narciarskich i kolejek linowych na 
terenie Mellau i Damüls

Głos zabrali: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (z ramienia Komisji), Peter 
Jahr i Rainer Wieland.

Przypomniano, że odbyła się wizyta dochodzeniowa, jak również że jej uczestnikiem 
był Rainer Wieland.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostanie w toku w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji i w świetle postanowień odnośnej dyrektywy.

*
*   *

Od godz. 11.10 obradom przewodniczyła Erminia Mazzoni, przewodnicząca.
*   *

*
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15. Oświadczenie Ireny Lipowicz, polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich

– wymiana poglądów z posłami
Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman i Lena 
Kolarska-Bobińska. 

Polska Rzecznik Praw Obywatelskich udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania 
zadane przez posłów a w odniesieniu do trzech kolejnych petycji złożonych przez 
obywateli polskich udzieliła wsparcia i wygłosiła komentarz. Podczas dyskusji na 
temat rejestracji par tej samej płci, która w Polsce nadal nie jest możliwa, Rzecznik 
stwierdziła, że kwestia ta jest obecnie rozpatrywana przez polskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Omówiono również stosunki z parlamentami krajowymi, zmiany, 
które wkrótce zostaną wprowadzone z inicjatywy Rzecznik w prawie polskim w kilku 
dziedzinach związanych z obywatelstwem.

16. Petycja 277/2010, którą złożył A.K. (Polska) w sprawie braku możliwości 
doręczania w Polsce dokumentów sądowych i pozasądowych drogą pocztową lub 
elektroniczną
oraz
Petycja 1399/2010, którą złożyła Henryka Glenz (Polska), w sprawie ograniczeń 
na terenie Polski w przekazywaniu dokumentów sądowych i pozasądowych 
w celu doręczenia lub powiadamiania

Głos zabrali: przewodnicząca, Henryka Glenz (składająca petycję), Lena Kolarska-
Bobińska, Michał Wiktorowicz i Sara Chrzanowska (z ramienia Komisji: M. 
Wiktorowicz – aspekty cywilne, S. Chrzanowska – aspekty karne), Konrad Szymański 
i Irena Lipowicz (polska Rzecznik).

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie obydwu 
petycji pozostanie w toku.

17. Petycja 632/2008, 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, Lech Uliasz (składający petycję), Tomas Kukal 
(z ramienia Komisji), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska 
i Irena Lipowicz (polska Rzecznik).

Polska Rzecznik stwierdziła, że zajmuje się podobnymi sprawami i jej zdaniem 
wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie sytuacji tego typu.

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie tej 
petycji pozostanie w toku.

*
*   *

Erminia Mazzoni, przewodnicząca, zawiesiła posiedzenie o godz. 12.35 i wznowiła je 
o godz. 15.05.
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*   *
*

18. Petycja 892/2010, którą złożył Marios Achilleos (Cypr) w sprawie dyskryminacji 
homoseksualistów na Cyprze

Głos zabrali: przewodnicząca, Tomas Kukal (z ramienia Komisji) i Michael Cashman.

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie tej 
petycji pozostanie w toku.

19. Petycja 0155/2011, którą złożył Vince Llewelyn (Wielka Brytania) w sprawie 
nieuznawania we Francji małżeństw zawieranych przez osoby tej samej płci, 
mających różne obywatelstwa

Głos zabrali: przewodnicząca, Tomas Kukal (z ramienia Komisji) Michael Cashman 
i Sarah Ludford. 

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie tej 
petycji pozostanie w toku. Do właściwych władz francuskich zostanie wystosowane 
pismo.

20. Petycja 381/2011, którą złożył Aldwyn Llewelyn (Wielka Brytania) w sprawie 
uniemożliwiania osobom tej samej płci zawierania zarejestrowanych związków 
partnerskich w ambasadach brytyjskich w niektórych państwach członkowskich 
UE

Głos zabrali: przewodnicząca, Tomas Kukal (z ramienia Komisji), Sarah Ludford 
i Michael Cashman. 

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie tej 
petycji pozostanie w toku.

21. Petycja 1588/2010, którą złożyła Sara Nolasco (Portugalia) w sprawie zakazu 
adopcji przez osoby będące w związku małżeńskim z osobą tej samej płci

Głos zabrali: przewodnicząca, Tomas Kukal (z ramienia Komisji) i Michael Cashman. 

Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji na podstawie odpowiedzi Komisji.

*
*   *

W godz. 16.60–16.25 obradom przewodniczyła Margrete Auken.
*   *

*
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22. Petycja 492/2010, którą złożył José Enrique Sanz Salvador (Hiszpania) w imieniu 
Arca Ibérica, w sprawie osuszania terenów podmokłych w gminie Benicassim 
w prowincji Castellón

Głos zabrali: przewodnicząca, Maria Conde Montesinos (w imieniu składającej 
petycję), Susanne Wegefelt (z ramienia Komisji), Pilar Santamaria i Elena Gurrea 
(przedstawiciele władz regionu Walencja).

Decyzja: w świetle pogorszenia sytuacji opisywanej przez składającego petycję 
i w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od składającego petycję i od Komisji, 
rozpatrywanie tej petycji pozostanie w toku.

*
*   *

Od godz. 16.25 obradom przewodniczyła Erminia Mazzoni, przewodnicząca.
*   *

*

23. Petycja 111/2008, którą złożył Florin Palade (Rumunia), w imieniu fundacji „Eco 
Pontica”, w sprawie rzekomych naruszeń prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w związku z zatwierdzeniem 
przedsięwzięć dotyczących kamieniołomu i farmy wiatrowej w regionie 
Dobrudży (Rumunia)
oraz
Petycja 262/2011, którą złożyło Rumuńskie Towarzystwo Ornitologiczne wraz 
z koalicją organizacji pozarządowych „Natura 2000 w Rumunii”, w imieniu 
55 rumuńskich organizacji pozarządowych, w sprawie potencjalnego wpływu 
farmy wiatrowej w regionie Dobrudża w południowo-wschodniej Rumunii na 
obszary Natura 2000

Głos zabrali: la przewodnicząca, Ioana Postu (z ramienia Komisji), Victor Boştinaru 
i Elena Băsescu. 

Wspomniano, że sytuacje tego rodzaju zostaną omówione podczas wizyty 
dochodzeniowej, która wkrótce uda się do Rumunii.

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie tej 
petycji pozostanie w toku.

24. Petycja 1398/2008, którą złożył Koldo Oriz de Guinea (Hiszpania), w imieniu 
stowarzyszenia MEDIAK ASKE, w sprawie potencjalnego szkodliwego wpływu 
na środowisko planowanych farm wiatrowych mających powstać na chronionych 
obszarach Natura 2000 w Alava (Hiszpania)

Głos zabrali: przewodnicząca, Koldo Oriz de Guinea (składający petycję), Susanne 
Wegefelt (z ramienia Komisji) i Margrete Auken. 

Decyzja: w oczekiwaniu na dodatkowe informacje od Komisji, rozpatrywanie tej 
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petycji pozostanie w toku. Do właściwych władz hiszpańskich zostanie wystosowane 
pismo.

25. Petycja 1008/2010, którą złożył Peter Kranz (Niemcy) w sprawie protestu 
społecznego przeciwko farmie wiatrowej planowanej w Wolfhagen (Hesja)

Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Kranz (składający petycję), Alexander Just 
(z ramienia Komisji), Peter Jahr i Margrete Auken.

Decyzja: w oczekiwaniu na pisemne potwierdzenie Komisji, rozpatrywanie tej petycji 
pozostanie w toku.

26. Petycja 1027/2010, którą złożył Wolfgang Rüd (Niemcy) w sprawie rzekomych 
zagrożeń dla fauny w związku z przedsięwzięciem budowy farmy wiatrowej 
w Wiesmoor (Dolna Saksonia)

Głos zabrali: przewodnicząca, Jean-François Brakeland (z ramienia Komisji), 
Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Decyzja: zamknięcie rozpatrywania petycji, jednak od Komisji oczekuje się udzielenia 
odpowiedzi pisemnej w trybie pilnym.

27. Petycja 929/2010, którą złożył René la Cour Sell (Dania) w imieniu „Danmarks 
Naturfredningsforening”, z jednym dodatkowym podpisem, w sprawie 
stworzenia ośrodka testowego dla wielkich wiatraków w Østerild w gminie 
Thisted oraz nieprzestrzegania obowiązującego prawodawstwa UE w tej 
dziedzinie

Głos zabrali: przewodnicząca, Susanne Wegefelt (z ramienia Komisji) i Margrete 
Auken. 

Decyzja: w oczekiwaniu na pisemne potwierdzenie Komisji, rozpatrywanie tej petycji 
pozostanie w toku.

28. Petycja 1315/2010, którą złożyła Kirsten Nielsen (Dania) w sprawie budowy 
farmy wiatrowej na duńskiej wyspie Lolland oraz nieprzestrzegania właściwego 
prawodawstwa UE w tej dziedzinie

Głos zabrali: przewodnicząca, Kirsten Nielsen (składająca petycję), Jean-François 
Brakeland (z ramienia Komisji) i Margrete Auken. 

Decyzja: w oczekiwaniu na pisemne potwierdzenie Komisji, rozpatrywanie tej petycji 
pozostanie w toku.

29. Petycje z sekcji B

Rozpatrywanie petycji 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 0321/2010, 
0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 1581/2010, 
1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 1632/2010, 
1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 0043/2011, 
0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 zostało zakończone na 
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podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji.

Petycje 1746/2008 i 1919/2009 zostały wyłączone z sekcji B i pozostają w toku.

30. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Posiedzenie w dniu 21 listopada 2011 r., poniedziałek, w godz. 15.00–18.30 i 22 listopada 
2011 r., wtorek, w godz. 9.00–12.30, Bruksela.

*
*  *

Erminia Mazzoni, przewodnicząca, zamknęła posiedzenie o godz. 17.33.
*  *
*

ZAŁĄCZNIKI
Lista petycji, które uznane zostały za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (8 września 
2011 r.). 
Lista petycji do zamknięcia lub ponownego rozpatrzenia zgodnie z załącznikiem do notatek 
prezydencji.
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