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Komisja Petycji

PETI_PV(2012)0227

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 27 lutego 2012 r., w godz. 15.00 – 18.30,

i 28 lutego 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30
BRUKSELA

Przewodnicząca Erminia Mazzoni otworzyła posiedzenie w poniedziałek 27 lutego 2012 r. 
o godz. 15.10.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń w dniach 20 grudnia 2011 r., 12 stycznia 2012 r. i 
23 stycznia 2012 r.

Protokoły posiedzeń w dniach 20 grudnia 2011 r., 12 stycznia 2012 r. i 23 stycznia 
2012 r. zostały przyjęte.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca oświadczyła, że Giles Chichester oraz Michael Cashman 
usprawiedliwili swoją nieobecność podczas posiedzenia.

Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie będzie poświęcone przede wszystkim 
rozpatrzeniu opinii w sprawie Roku Obywateli (2013); głosowaniu w sprawie 
sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r.; przeglądowi petycji w sprawie 
wysypisk śmieci w Kampanii (Włochy) w obecności Raimonda Santacrocego 
reprezentującego region i prowincje Benewent, Avellino Caserta, Salerno i Neapol, 
jak również dyrektora generalnego DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej K. 
Falkenberga, występującego w imieniu komisarza Janeza Potočnika, który nie mógł 
uczestniczyć w posiedzeniu; przeglądowi dwóch petycji w sprawie sytuacji 
kontrolerów ruchu powietrznego w Hiszpanii, w obecności składających petycje;
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debacie na temat petycji w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, w obecności 
przedstawicieli Komisji Rybołówstwa.

Przewodnicząca oświadczyła, że w dniu jutrzejszym pod koniec posiedzenia około 
godz. 12.30 Komisja Petycji otrzyma petycję podpisaną przez ponad 2,5 mln osób w 
sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi 
(ACTA) (Anti-Counterfeiting Trade Agrement).

Stwierdzono również, że nie wniesiono zastrzeżeń do listy petycji, w których 
przypadku proponuje się zamknąć bądź wznowić postępowanie; posłowie otrzymali tę 
listę do rozpatrzenia przed posiedzeniem. W związku z tym postępowanie w sprawie 
petycji 0666/2005 oraz 0934/2011 zostaje wznowione, a postępowanie w sprawie 
petycji 0896/2009, 1403/2009, 1014/2010, 0841/2011, 0669/2006, 0575/2007, 
1392/2007 oraz 1049/2009 zostaje zamknięte.

4. Sprawy różne

Nie omawiano żadnych innych spraw.

5. Opinia w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)
(2011/0217(COD))

Sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos (EFD)
(termin składania poprawek: 1 marca 2012 r./ przyjęcie: 20 marca 2012 r.)
- rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca, Nikolaos Salavrakos (sprawozdawca), Margrete Auken, 
Nikolaos Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald 
Häfner oraz Peter Jahr.

Termin składania poprawek ustalono na dzień 1 marca 2012 r., a przyjęcie opinii 
zaplanowano na posiedzenie w dniu 20 marca 2012 r.

6. Petycja 683/2005, którą złożył Vinzenzo Marmora (Włochy) w imieniu grupy 
obywatelskiej „Campagna nostra”, w sprawie sprzeciwu wobec planu utworzenia 
wysypiska śmieci
oraz
Petycja 31/2006, którą złożył Giampero Angeli (Włochy), z 21 podpisami, 
w sprawie poważnego zagrożenia dla zdrowia spowodowanego dioksynami 
powstającymi w procesie utylizacji odpadów
oraz
Petycja 26/2007, którą złożyła Monica Sepe (Włochy) w imieniu komitetu „Serre 
per la vita”, w sprawie sprzeciwu wobec powstania zwałowiska stałych odpadów 
komunalnych
oraz
Petycja 587/2007, którą złożyła Marina Salvadore (Włochy), w sprawie poważnego 
problemu zdrowotnego w regionie Kampania i odpowiedzialności władz 
regionalnych i lokalnych
oraz
Petycja 756/2007, którą złożył Giovanni Roviello (Włochy), w sprawie sprzeciwu 
wobec składowiska odpadów stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego i 
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zasobów wód gruntowych
oraz
Petycja 789/2007, którą złożyła Gigliola Izzo (Włochy), w sprawie sprzeciwu 
wobec składowania paliwa ekologicznego (tzw. peletu) w pobliżu gospodarstw 
rolnych i terenów mieszkalnych
oraz
Petycja 910/2007, którą złożył Francesco Di Pasquale (Włochy), w sprawie 
zagrożenia środowiskowego w Kampanii
oraz
Petycja 991/2007, którą złożył Vincenzo Gala (Włochy), w sprawie systemu 
segregacji odpadów w regionie Kampanii
oraz
Petycja 1075/2007, którą złożył Paride Amoroso (Włochy), w sprawie regionalnego 
rejestru guzów w obszarze częstego występowania nowotworów spowodowanych 
zanieczyszczeniem środowiska
oraz
Petycja 12/2008, którą złożył Francesco Miglino (Włochy), w imieniu Partito 
Internettiano, w sprawie sytuacji dotyczącej składowania i przetwarzania 
odpadów komunalnych w Neapolu i regionie Kampania we Włoszech
oraz
Petycja 16/2008, którą złożył F.C. (Włochy), w sprawie kryzysu związanego 
z odpadami komunalnymi w Kampanii (Włochy)
oraz
Petycja 209/2008, którą złożył Sebastiano Perrone (Włochy), w sprawie kryzysu 
związanego z usuwaniem odpadów oraz demokratycznych praw mieszkańców 
Marigliano w pobliżu Neapolu
oraz
Petycja 347/2008, którą złożyli Tommaso Esposito i Virginia Petrellese (Włochy), 
w imieniu Grupy Obywateli Działających Przeciwko Spalarni, w sprawie spalarni 
odpadów w miejscowości Acerra (koło Neapolu) we Włoszech
oraz
Petycja 955/2008, którą złożył Ferdinando Kaiser (Włochy), w sprawie 
umiejscowienia wysypiska śmieci w Chiaiano (Włochy)
oraz
Petycja 1011/2008, którą złożył A.S. (Włochy), w sprawie wysypiska odpadów w 
Chiaiano w pobliżu Neapolu we Włoszech
oraz
Petycja 1082/2008, którą złożył Raffaele Pacilio (Włochy), w sprawie nielegalnego 
spalania opon samochodowych i innych odpadów w rejonie Neapolu (Włochy)
oraz
Petycja 1223/2009, którą złożył Daniele Giove (Włochy), w sprawie problemu 
zanieczyszczenia środowiska w Casalnuova di Napoli (Włochy)
oraz
Petycja 413/2010, którą złożyła Anna Margherita Ranieri (Włochy) w imieniu 
Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, z 2406 podpisami, w sprawie 15 lat 
zagrożenia odpadami w Kampanii
oraz
Petycja 694/2010, którą złożył R.I. (Włochy) w imieniu Valori Democtratici Uniti, 
w sprawie oczyszczenia nielegalnych składowisk odpadów toksycznych w gminie 
Quarto (NA)
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oraz
Petycja 787/2010, którą złożyła Carmela Alberico (Włochy) w imieniu Co.Re.Ri, 
w sprawie niespełnienia przez region Kampania warunków regionalnego 
programu operacyjnego dla funduszy strukturalnych oraz naruszenia przepisów 
dyrektyw 2006/12/WE i 1999/31/WE w związku z umiejscowieniem składowisk 
odpadów Ferandelle i Maruzzella w prowincji Caserta
oraz
Petycja 1166/2010, którą złożyła Marana Avvisati (Włochy), w sprawie 
składowisk odpadów w Terzigno w Kampanii
oraz
Petycja 1277/2010, którą złożył Francesco di Pasquale (Włochy), w sprawie 
rozwiązania kryzysu w dziedzinie gospodarowania odpadami w Kampanii
oraz
Petycja 1656/2010, którą złożył A.D’A (Włochy), w sprawie ciągłego kryzysu w 
dziedzinie gospodarowania odpadami w Kampanii
oraz
Petycja 424/2011, którą złożyła Emilia Accardo (Włochy), w sprawie sprzeciwu 
wobec utworzenia nowego składowiska odpadów w Alta Irpinia (Kampania, 
Włochy)
oraz
Petycja 1270/2011, którą złożyła Teresa Campolatanno (Włochy) w imieniu 
Comitato Civico Terra Pulita, z około 750 podpisami, w sprawie naruszenia 
dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz dyrektywy 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów w związku z obiektami w Ferandelle 
i Maruzzella 3 (Kampania)

Na posiedzenie zaproszono zarówno wszystkich składających petycje, jak i 
przedstawicieli władz regionalnych i okręgowych. Udział wzięli:

Region Kampanii: dr Raimondo Santacroce, szef personalny radnego ds. ochrony 
środowiska
dr Celeste Taranto, sekretarz prasowy

Prowincja Neapol: dr Giovanna Napolitano, dyrektor ds. ochrony środowiska

Prowincja Benewent: dr Gianluca Aceto, radny ds. ochrony środowiska

Prowincja Avellino: dr Domenico Gambacorta, radny ds. ochrony środowiska
dr Felicio de Luca, dyrektor agencji ochrony środowiska 
Irpiniambiente

Prowincja Salerno: dr Giovanni Fortunato, radny regionu i okręgu, przewodniczący 
komitetu ds. środowiska
dr Giuseppe D'Acunzi, dyrektor ds. odpadów i zasobów 
naturalnych

Żaden ze składających petycje nie przybył na posiedzenie, mimo że wszyscy zostali o 
nim poinformowani. Niektórzy z nich przesłali dokumenty, które rozdano podczas 
posiedzenia.
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Region Kampanii: Regionalny plan gospodarki odpadami komunalnymi został 
przyjęty i przedstawiony Komisji w styczniu 2012 r. Przyjęto również plan 
rekultywacji starych wysypisk śmieci. Wkrótce powstanie również plan gospodarki 
odpadami przemysłowymi. Prawodawstwo unijne jest ściśle przestrzegane, odbyły się 
szerokie konsultacje społeczne i dokładnie przeanalizowano wszystkie uwagi i 
propozycje. Położono nacisk na wzrost poziomu recyklingu, redukcję odpadów (w 
konsultacji z przemysłem produkującym opakowania, dystrybutorami wody pitnej), 
kompostowanie w połączeniu z produkcją biogazu (w dwóch miejscach: w Eboli 
(Salerno) i w Casercie). W toku jest procedura przetargowa na nową spalarnię 
odpadów w Salerno. Wprowadzono bardziej zdecydowane sankcje za nielegalne 
składowanie odpadów, powstał też specjalny system unieszkodliwiania opon 
samochodowych.

Prowincja Benewent: Ramy instytucjonalne, czyli status oraz rola włoskich 
prowincji, są obecnie przedmiotem dyskusji, co utrudnia proces planowania oraz 
wdrażania. Pod koniec 2011 r. poziom recyklingu wyniósł 55%, a na 2012 r. 
postawiono sobie za cel osiągnięcie poziomu 65%. Celem jest uzyskanie zerowego 
poziomu składowania na wysypiskach oraz spalania odpadów. Jedyne wysypisko 
śmieci w prowincji zostało objęte sekwestrem i nie stwierdzono zagrożenia z punktu 
widzenia obchodzenia się z odpadami Wkrótce uruchomiony zostanie system 
identyfikowalności odpadów (SISTRI). Odpowiedzialność za usunięcie zalegających 
peletów będących odpadami przemysłowymi spoczywa obecnie na organach 
regionalnych.

Prowincja Avellino: Informuje również o istotnym wzroście poziomu recyklingu –
średnio na poziomie 50%, a w stolicy 64%. Unieważniony został projekt jednego 
planowanego wysypiska, drugie zamknięto, a ilość odpadów transportowanych do 
trzeciego zmniejszyła się z 50 mln ton na miesiąc w 2008 r. do 64 mln ton w przeciągu 
całego 2011 r. Ilość zalegających peletów zredukowano z 14 000 do 10 000. Mimo że 
prowincja inwestuje własne fundusze nie są one wystarczające, i dlatego bardzo ważne 
jest uwolnienie funduszy Wspólnoty. Komisja została poinformowana, że wysypisko 
śmieci w Ariano Irpino zamknięto w 2007 r. (0756/2007), a na wysypisku śmieci w 
Savignano odnotowano znaczną redukcję ilości śmieci (petycja 424/2011).

Prowincja Salerno: Informuje również o bardzo poważnym postępie w zakresie 
wskaźników recyklingu. Przyjęto i wprowadzono w życie ustawę, na podstawie której 
unieważniono plany powstania wysypisk śmieci w Valle della Masseria i Basso 
dell’Olmo (oba są przedmiotem petycji). Zabierający głos stwierdza zmiany w 
mentalności.

Prowincja Neapol: Sytuacja różni się oczywiście w zależności od wielkości i gęstości 
zaludnienia. W prowincji podejmowane są ogromne starania, aby samodzielnie 
przetwarzać własne odpady zgodnie z planem. Przewiduje się uruchomienie kilku 
kompostowni. Wysypisko śmieci w Chiaiano jest obecnie zamknięte, wolna 
pojemność składowiska w Terzigno wystarczy na 2 do 3 miesięcy. Przez trzy lata 
zainwestowano 30 mln euro w celu poprawy wskaźników recyklingu – z pewnymi 
pozytywnymi skutkami, ale inne obszary wymagają jeszcze poprawy.

Karl Falkenberg, dyrektor generalny DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej:
Problem gospodarowania odpadami w Kampanii jest jednym z trudniejszych 
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problemów, z jakim Komisja ma do czynienia, mimo że odnotowano już pewną 
poprawę. Komisja z zadowoleniem przyjmuje plan przedstawiony przez Kampanię, 
lecz ubolewa, że jest on spóźniony o półtora roku. Podczas niedawnego posiedzenia w 
Rzymie komisarz J. Potočnik przedstawił pozostałe kwestie budzące obawy: a) 
wskaźniki recyklingu nie są wystarczająco dobre, b) postępy w tworzeniu 
beztlenowych kompostowani są wolne, działa tylko jedna kompostownia, następna 
powinna być uruchomiona w 2014 r., c) istnieje tylko jedna spalarnia, następna 
powinna być uruchomiona w 2015 r., d) nadal 7 ton peletów czeka na 
unieszkodliwienie.

Komisja powinna wkrótce zdecydować, czy należy ponownie skierować sprawę do 
ETS; gdyż nie ma innego rozwiązania. Komisja jest zdania, że tymczasowe środki –
do czasu wprowadzenia nowych zdolności przerobowych odpadów – są 
niewystarczające, a ponadto wciąż jeszcze nie opracowano planu gospodarowania 
odpadami przemysłowymi. W międzyczasie prowadzone są ścisłe konsultacje z 
rządem włoskim, w których zachęca się do jak najszybszego spełnienia przepisów 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Głos zabrali posłowie: Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Peter Jahr i Nikolaos Chountis. Zgłosili oni zastrzeżenia odnośnie do 
wiarygodności środków przedsięwziętych przez władze. Wyrażono ubolewanie z 
powodu nieobecności składających petycje. Niektórzy posłowie opowiedzieli się za 
uwolnieniem środków z funduszy Wspólnoty. Dyrektor generalny DG ds. Środowiska 
Komisji Europejskiej Karl Falkenberg stwierdził, że Komisja prawdopodobnie 
ponownie skieruje sprawę do ETS i że żadne fundusze nie zostaną uwolnione.
Decyzja: zwrócenie się do Komisji Europejskiej, aby udzieliła więcej informacji.

*

Od godz. 17.30 posiedzeniu przewodniczył Carlos José Iturgaiz Angulo 
(wiceprzewodniczący).

* 

*
Od godz. 17.40 przewodnictwo ponownie objęła przewodnicząca Erminia Mazzoni.

*

7. Petycja 331/2010, którą złożył Ignacio Ruipérez Arregui (Hiszpania), w sprawie 
sytuacji kontrolerów ruchu powietrznego w Hiszpanii
oraz
Petycja 651/2010, którą złożył Juan María García Gil (Hiszpania) w imieniu 
Związku Kontrolerów Ruchu Powietrznego, w sprawie sytuacji kontrolerów 
ruchu powietrznego w Hiszpanii

Głos zabrali: przewodnicząca, Ignacio Ruipérez Arregui i Juan María García Gil
(składający petycę), Béatrice Thomas (przedstawicielka Komisji), Victor Boştinaru, 
Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo i 
Margrete Auken.
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Niektórzy posłowie wyrazili ubolewanie z powodu nieobecności przedstawicieli 
agencji EUROCONTROL, która została zaproszona do udziału w rozpatrywaniu tej 
petycji, jednak odrzuciła zaproszenie, stwierdzając, że przedmiot petycji dotyczy 
wyłącznie hiszpańskiego prawa krajowego.

Decyzja: postępowanie pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Komisja Transportu i Turystyki zostanie poproszona o przygotowanie opinii, 
wysłane zostanie pismo do IATA.

8. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych, w godz. 18.00 – 18.30)

*
*  *

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.30.
*

*  *

Wtorek 28 lutego, przed południem

*
Elena Băsescu (wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 9.10.

*

9. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Przewodnicząca przekazała następujące komunikaty:

1. Wyznaczenie sprawozdawców:
 Roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich za rok 2011.
Sprawozdanie zostało przydzielone przewodniczącemu komisji. Przydzielenie 
tego sprawozdania nie wiąże się z wykorzystaniem żadnych punktów.

 Opinia dotycząca inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowego prawa 
administracyjnego UE (JURI)
M. AUKEN – Verts/ALE:

 Opinia w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i 
dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (COM(2012)0006; AGRI/7/08364)
(Uwaga: projekty opinii sporządzi również dziesięć innych komisji.)
V. BOSTINARU – S&D

2. Wymiana poglądów w sprawie wizyt planowanych w 2012 r.

Koordynatorzy prześlą przewodniczącej swoje propozycje wizyt rozpoznawczych, 
na podstawie których sekretariat przygotuje listę, aby umożliwić koordynatorom 
podjęcie decyzji podczas ich następnego posiedzenia w marcu. Zaproponowano 
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już następujące możliwości: Polska, Hiszpania, Grecja, Francja, Włochy.

3. Rozważenie opinii Wydziału Prawnego:

 dotyczącej wniosku odnośnie do petycji niedopuszczalnych
 dotyczącej wniosku odnośnie do katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Decyzję przełożono ze względu na niewystarczającą ilość czasu.

10. Petycja 802/2011, którą złożyła Anouk Delafortrie w imieniu Biura Polityki World 
Wildlife Fund, w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa
oraz
Petycja 860/2011, którą złożył Paul Kind (Niemcy), w sprawie kwot połowowych i 
przełowienia

Głos zabrali: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano i Roberto Ferrigno (składający 
petycje), Rikke Nielsen (przedstawiciel Komisji), Margrete Auken, Chris Davies, 
Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr i Willy Meyer.

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje i pisemne potwierdzenie od Komisji Europejskiej. Ze względu na 
trwające negocjacje ewentualnie zostanie ona rozpatrzona ponownie w maju lub w 
czerwcu.

11. Petycja 295/2009, którą złożył Des May (Irlandia) w imieniu stowarzyszenia 
rybaków Western Eel Fishermen Association, w sprawie rzekomego wykluczenia 
rybaków z procesu opracowywania planu gospodarowania zasobami węgorza 
w Irlandii
oraz
Petycja 909/2009, którą złożył Jean-Paul Doron (Francja) w imieniu francuskiej 
Krajowej Federacji Rybołówstwa, z 13 000 podpisów, w sprawie francuskiego 
planu zarządzania w odniesieniu do zachowania zasobów węgorza
oraz
Petycja 754/2011, którą złożył Salvador Pieró Gómez (Hiszpania) w imieniu 
„Centro de Aquicultura Experimental (CAE)”, w sprawie naruszania przez władze 
hiszpańskie rozporządzenia Komisji (UE) nr 709/2010 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i 
flory w drodze regulacji handlu nimi oraz rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1100/2007 ustanawiającego środki służące odbudowie zasobów węgorza 
europejskiego

Głos zabrali: przewodnicząca, Brenda O’Shea i Christos Theophilou (przedstawiciele 
Komisji) oraz Pat the Cope Gallagher.

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej.

12. Petycja 99/2011, którą złożył Miguel Zaragoza Fernández (Hiszpania) w imieniu 
merostwa Alcaldía de Santa Pola, w sprawie „bonitolera”, tradycyjnej formy 
połowów ukierunkowanych
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Głos zabrali: przewodnicząca i Barbara Focquet (przedstawicielka Komisji)

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej.

13. Petycja 668/2011, którą złożył H.-J. R. (Niemcy), w sprawie stosowania harpunów 
do połowu ryb na Korsyce

Głos zabrali: przewodnicząca i Barbara Focquet (przedstawicielka Komisji).

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od prefekta Korsyki, do którego zostanie wysłane pismo.

14. Petycja 1824/2009, którą złożył Antonio Lores Franco (Hiszpania) w imieniu 
Platformy ochrony zatoki San Simón, w sprawie zakładu produkcji mączki rybnej 
położonego w pobliżu ujścia rzeki Vigo w mieście Pontevedra

Głos zabrali: przewodnicząca, David Grimeaud (przedstawiciel Komisji) i Margrete 
Auken.

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej; ewentualne rozpatrzenie w ramach 
misji na miejscu w powiązaniu z innymi petycjami dotyczącymi odnośnego regionu.

*
W oczekiwaniu na głosowanie zarządza się przerwę o godz. 10.30

*

*
Dalszej części posiedzenia o godz. 10.45 przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

*

15. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: usuwanie przeszkód 
w zakresie praw obywatelskich UE
(2011/2182 (INI))
- sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- rozpatrzenie poprawek i poprawek kompromisowych
- przyjęcie projektu sprawozdania

Głos zabrali: przewodnicząca i Adina-Ioana Vălean (sprawozdawczyni).

Sprawozdanie po poprawkach zostało przyjęte.
Głosowanie: 24 głosy za, 1 głos przeciw i 2 głosy wstrzymujące się.

*
Od godz. 11.25 posiedzeniu przewodniczyła Elena Băsescu (wiceprzewodnicząca).

*
16. Petycja 354/2006, którą złożył Rodney Maile (Wielka Brytania), w sprawie 

domniemanego zanieczyszczenia wzdłuż ujścia rzeki Cleddau na skutek działania 
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firm Exxon i Qater

Głos zabrali: przewodnicząca, Rodney Hood Maile, Richard Buxton i Sydney Backen 
(składający petycję), Sibylle Grohs (przedstawicielka Komisji), Jill Evans i Roger 
Helmer.
Posłowie wyrazili ubolewanie z powodu faktu, że Wielka Brytania nie dostarczyła 
informacji.

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej. Wysłane zostaną pisma do władz 
portowych oraz do przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii, a Komisja Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zostanie 
poproszona o wydanie opinii.

17. Petycja 210/2007, którą złożył Robert Pocock (Irlandia) w imieniu organizacji 
środowiskowej „Voice of Irish Concern for Environment”, w sprawie dodawania 
kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody pitnej w Irlandii
oraz
Petycja 211/2007, którą złożył Walter Graham (Wielka Brytania) w imieniu 
organizacji „Council of Northern Ireland against Fluoridation” sprzeciwiającej się 
fluorowaniu, w sprawie dodawania kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody 
pitnej w Wielkiej Brytanii

Głos zabrali: przewodnicząca, Robert Pocock (składający petycję), Joachim D’Eugenio 
(przedstawiciel Komisji), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin i Peter Jahr.

Decyzja: postępowanie w sprawie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji Europejskiej odnośnie do pochodzenia substancji 
znajdujących się w wodzie.

18. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Postępowanie w sprawie petycji 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 
0739/2006, 0948/2006, 0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 
0171/2010, 1008/2010, 1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 
0384/2011, 0401/2011, 0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 
0538/2011, 0582/2011, 0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 
0669/2011, 0699/2011, 0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 zostało 
zamknięte w oparciu o odpowiedź Komisji Europejskiej.

Petycje 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/20 zostają wycofane z sekcji B i będą 
omawiane w ramach sekcji A na jednym z kolejnych posiedzeń.

19. Termin i miejsce następnego posiedzenia

19 marca 2012 r., w godz. 15.00 – 18.30, oraz 20 marca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30, 
w Brukseli.
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*
Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.30.

*

ZAŁĄCZNIKI
Wykaz petycji do zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do uwag 
przewodniczącej.
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia.
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