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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 19 marca 2012 r., w godz. 15.00–18.30

i 20 marca 2012 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Wiceprzewodnicząca Elena Băsescu otworzyła posiedzenie w poniedziałek 19 marca 2012 r. 
o godz. 15.10.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego PETI_OJ(2012)207_1

Wiceprzewodnicząca ogłosiła, że na wniosek jednego z członków Komisji Petycji punkt 6 
zostanie omówiony przed punktem 5.
Projekt porządku dziennego został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Wiceprzewodnicząca powitała z powrotem Jarosława Leszka Wałęsę w Komisji Petycji. 
Ogłosiła również, że będzie nieobecna przez godzinę tego dnia oraz przez część posiedzenia 
w dniu 20 marca, w związku z pokrywaniem się terminów z posiedzeniem innej komisji 
(REGIO), w którym ma obowiązek uczestniczyć w charakterze kontrsprawozdawcy.
Składający petycję będą obecni podczas omawiania punktu 9, 14, 15, 16, 17 i 18. 
Przedstawiciele władz krajowych będą obecni podczas omawiania punktu 15.

3. Sprawy różne

Brak.

W obecności Komisji Europejskiej
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4. Opinia w sprawie wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie wody w obliczu 
konieczności przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań europejskiej polityki 
wodnej (2011/2297(INI) – ENVI) Sprawozdawca: Nikolaos CHOUNTIS (GUE): 
rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: wiceprzewodnicząca, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos i Marco Gasparinetti (Komisja Europejska).

Sprawozdawca podkreślił wartość wody jako powszechnego prawa, wspólnego zasobu 
i wspólnego dobra, które nie powinno być wykorzystywane jako źródło dochodu. 
Wskazał pięć głównych kwestii, jakie powinny zostać uwzględnione w opinii, 
mianowicie wdrożenie dyrektywy wodnej przez państwa członkowskie, dostępność 
wody, jakość wody (zanieczyszczenie), potencjalną niezgodność z innymi politykami 
(np. polityką gospodarczą) oraz uczestnictwo obywateli.

Komisja Europejska wyraziła uznanie dla sprawozdawcy za jakość projektu opinii 
i podkreśliła, że wdrożenie prawodawstwa UE stanowi zagadnienie kluczowe. 
Komisja Europejska zwróciła także uwagę na to, że zbliża się ocena ramowej 
dyrektywy wodnej i dyrektywy ramowej w sprawie jakości powietrza. Komisja 
Europejska nie zgadza się jednak ze stwierdzeniami zawartymi w projekcie opinii, że 
Komisja Europejska w swoich działaniach była „bierna” i „skłonna do kompromisów” 
w odniesieniu do wdrażania polityki wodnej.

Komisja Petycji zwróciła również uwagę na to, że opinia powinna uwzględniać 
kwestie oczyszczania ścieków i zanieczyszczenia wód gruntowych, oraz podkreśliła, 
że Komisja Europejska powinna egzekwować prawo w sposób bardziej aktywny 
i zdecydowany. 

5. Petycja 0195/2011, którą złożył Baudilio Ros Prat (Hiszpania) w imieniu 
Katalońskiego Instytutu Rolnego San Isidro, w sprawie budowy kanału 
irygacyjnego Segarra-Garrigues w Lleidzie

Głos zabrali: wiceprzewodnicząca, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr 
i José M. Hernandez Luque (Komisja Europejska).

Dla Komisji Petycji nie jest jasny charakter przedmiotowej sprawy oraz odpowiedź 
udzielona przez Komisję Europejską.

Decyzja: pozostawienie tej sprawy otwartej. Należy zwrócić się do Komisji 
Europejskiej o wyjaśnienia w sprawie komunikatu dla posłów z dnia 26 października 
2011 r.

6. Petycja 0093/2011, którą złożył Claude Coste (Francja) w imieniu stowarzyszenia 
Association contre les inondations, défense de l’eau et de l’environnement, 
w sprawie oczyszczania wód opadowych w celu ochrony wód powierzchniowych 
we Francji

Głos zabrali: wiceprzewodnicząca, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis 
i José Rizo Martin (Komisja Europejska).

Komisja Europejska podkreśliła, że nie ma potrzeby tworzenia nowych przepisów, natomiast 
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istnieje potrzeba właściwego wdrożenia już istniejących.

Decyzja: pozostawienie tej sprawy otwartej. Komisja Petycji wyśle do składającego 
petycję pismo, w którym zwróci się o dalsze informacje i szczegóły, aby móc lepiej 
ocenić główne kwestie przedstawione w petycji.

7. Opinia w sprawie 20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw 
związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku (IMCO) (2011/0000(INI)) 
Sprawozdawca: Simon BUSUTTIL (PPE): rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: wiceprzewodnicząca, Simon Busuttil, Peter Jahr i Jacek Goliński 
(Komisja Europejska).

Komisja Petycji będzie podkreślać potrzebę zwiększenia świadomości społecznej 
w zakresie prawa obywateli do składania petycji. Komisja Europejska wyraziła 
uznanie dla sprawozdawcy za projekt opinii i wysoko oceniła wartość sprawozdania.

Dalszej części obrad przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

8. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–24 listopada 2011 r.):
rozpatrzenie

Punkt przełożony

9. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23–26 listopada 2011 r.): 
rozpatrzenie (w obecności przedstawicieli stowarzyszenia Birdlife Romania)

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz 
i Marina Cazacu (składająca petycję).

Przewodnicząca, która przewodniczyła delegacji do Rumunii, przedstawiła główne 
wnioski ze sprawozdania, na temat których przeprowadzono wstępne dyskusje 
z udziałem zainteresowanych członków Komisji Petycji. Wciąż jednak pozostały 
pewne różnice poglądów wśród członków Komisji Petycji co do treści sporządzonego 
dokumentu roboczego. Postanowiono zwołać kolejne nieformalne posiedzenie w celu 
sporządzenia ostatecznej wersji dokumentu z zachowaniem jak najszerszego 
konsensusu.

10. W godz. 17.30–18.30 – posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

20 marca 2012 r.

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 20 marca 2012 r. 
o godz. 9.09.

11. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

1. Koordynacja wdrażania procedury w przypadku „pism niemających 
charakteru petycji”
Koordynatorzy przyjęli do wiadomości opinię Wydziału Prawnego, który wyraził 
obawy dotyczące legalności przedmiotowej procedury, a po wymianie poglądów 
poparli propozycję PPE dotyczącą modyfikacji definicji terminu „pisma niemające 
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charakteru petycji” oraz zmiany procedury, w celu zadbania o to, by decyzje w razie 
wątpliwości co do charakteru petycji były podejmowane przez członków Komisji 
Petycji, a nie przez służby administracyjne. Koordynatorzy postanowili wrócić do tej 
kwestii na następnym posiedzeniu, do czasu którego sekretariat powinien 
zaproponować alternatywną procedurę w porozumieniu z odpowiednimi służbami. 
Propozycja ta zostanie następnie przedstawiona Wydziałowi Prawnemu w celu 
zapewnienia jej legalności.

2. Rozpatrzenie i zalecenia w sprawie petycji 0301-11 w sprawie katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem
Koordynatorzy zgodzili się na ogłoszenie dopuszczalności przedmiotowej petycji 
i odnotowali kryteria opisane w opinii Wydziału Prawnego. Decyzja, w odniesieniu do 
której należy zaproponować działania następcze, została przełożona na następne 
posiedzenie koordynatorów.

3. Wniosek w trybie pilnym o ogłoszenie dopuszczalności petycji 
Petycje nr 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 i 0223/2012 w sprawie ACTA zostały 
uznane za dopuszczalne.

Petycja nr 0197/2012 w sprawie nowego składowiska odpadów w Corcolle, Lazio, 
została uznana za dopuszczalną.

4. Wnioski z posiedzenia nieformalnej grupy roboczej ds. hiszpańskich praw 
własności oraz ustawy o strefie przybrzeżnej
Carlos José Iturgaiz Angulo złożył sprawozdanie z pierwszych obrad grupy roboczej, 
w których wzięło udział wiele osób i na których przychylono się do propozycji 
hiszpańskiego ministra środowiska dotyczącej spotkania z Dyrektorem Generalnym 
ds. Wybrzeża, zawartej w jego piśmie do przewodniczącej Komisji Petycji. Pisemna 
odpowiedź przewodniczącej zostanie wysłana razem z informacją o dogodnych 
terminach.

5. Informacja o spotkaniu przewodniczącej Komisji Petycji z przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem
Przewodnicząca złożyła sprawozdanie ze spotkania z przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego Martinem Schulzem i z dyskusji dotyczącej petycji w sprawie jednej 
siedziby oraz roli, jaką chciałaby odgrywać komisja PETI w organizacji wysłuchań na 
mocy przepisów rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

6. Misje w 2012 r.
Po wymianie poglądów przypomniano, że tegoroczne wyjazdy delegacji do Hiszpanii, 
Francji, Włoch i Polski zostały już uzgodnione w zeszłym roku. Ponadto zwrócono się 
do koordynatorów o przedstawienie przewodniczącej i sekretariatowi bardziej 
szczegółowych propozycji dotyczących tych wyjazdów delegacji lub ewentualnie 
innych sugestii, tak aby można było dojść do porozumienia w kwestii tych propozycji 
przed następnym posiedzeniem koordynatorów, w tym dotyczących celów wyjazdu, 
dat, tras i przewidywanych uczestników, z uwzględnieniem wyjazdów, które już się 
odbyły. Sekretariat został poproszony o to, aby na następne posiedzenie przygotował 
dokument zawierający wszystkie te sugestie.

7. Sprawy różne
Brak.
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Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies i Victor Boştinaru.

12. Opinia w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) (2011/0217(COD))
Sprawozdawca: Nikolaos SALAVRAKOS (EFD): rozpatrzenie poprawek 
i przyjęcie projektu opinii

Poprawki przyjęte: kompr. 1, 53, 67, 56, kompr. 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, kompr. 3, 
72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, kompr. 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 
38, 9, 10, 39, kompr. 5, kompr. 6, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Poprawki niepodlegające głosowaniu: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 
44.
Poprawki odrzucone: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 40.
Poprawki wycofane: 76, 81
Projekt opinii został przyjęty 21 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się.

13. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2011 r. (art. 202 ust. 8 
Regulaminu) 2011/2317(INI) 
Sprawozdawca: Giles CHICHESTER (ECR): Pierwsza wymiana poglądów

Głos zabrali: przewodnicząca, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda
i Carlos José Iturgaiz Angulo.

Członkowie Komisji Petycji podkreślili znaczenie podawania konkretnych 
przypadków oraz zapewnienia zrównoważonej perspektywy w zakresie pochodzenia 
geograficznego petycji.

Dalszej części obrad przewodniczył Carlos José Iturgaiz Angulo (wiceprzewodniczący).

14. Petycja nr 1327/2010, którą złożył Maurice Wintz (Francja) w imieniu 
stowarzyszeń „Alsace Nature” i „GCO non merci”, z 3 podpisami, w sprawie 
dekretu rządu francuskiego z dnia 23 stycznia 2008 r., określającego prace 
związane z budową A355 – zachodniej obwodnicy Strasburga – jako pilnie 
potrzebne prace pożytku publicznego
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: wiceprzewodniczący, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(składający petycję), Amélie Chalte (składająca petycję) i Joseph van der Stegen 
(Komisja Europejska).

Decyzja: pozostawienie tej sprawy otwartej. Komisja Petycji zwróci się do władz 
francuskich o dalsze informacje.

Dalszej części obrad przewodniczyła Elena Băsescu (wiceprzewodnicząca).
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15. Petycja 0161/2006, którą złożył Dan Brennan (Irlandia), w sprawie 
zanieczyszczenia w Kilkenny (Irlandia) i jego wpływu na lokalną hodowlę 
zwierząt
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: wiceprzewodnicząca, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán 
Kelly, Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (składający petycję), James J 
Leahy (składający petycję), Simon White (składający petycję), Michael Sheridan 
(władze irlandzkie), Simon More (władze irlandzkie), Kieran O’Brien (władze 
irlandzkie) i Keir McAndrew (Komisja Europejska).

Członkowie Komisji Petycji są nadal zaniepokojeni doniesieniami 
o nieprawidłowościach i niedokładnościach podczas dochodzenia przeprowadzonego 
przez władze irlandzkie w tej sprawie, szczególnie w odniesieniu do wyników analiz 
laboratoryjnych. Komisja Petycji uważa odpowiedź Komisji Europejskiej za 
niewystarczającą i chciałaby przedłożyć całą dokumentację odrębnej agencji do 
niezależnego badania.

Decyzja: Petycja pozostanie otwarta, a Komisja Petycji zwróci się do Komisji 
Europejskiej o dalsze informacje. Komisja Petycji zbada możliwość zasięgnięcia 
niezależnej opinii, być może przy pomocy departamentu tematycznego, w celu 
przeanalizowania faktów oraz danych pomocniczych przedstawionych przez 
składających petycję oraz władze irlandzkie.

16. Petycja 0798/2004, którą złożył Nicola Leugio (Włochy), w sprawie kłusownictwa 
na Malcie 
oraz
petycja 0334/2005, którą złożył Kevin Sourd (Francja), z 3 podpisami, w sprawie 
polowań na ptaki na Malcie
oraz
petycja 0886/2005, którą złożył Hugues Fanal (Belgia) w imieniu Belgijskiego 
Towarzystwa Królewskiego na rzecz Ochrony Ptaków (LRBPO), w sprawie 
transponowania przez maltańskie władze dyrektywy 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa
(w obecności składającego petycję)
oraz
petycja 0530/2006, którą złożył Lutz Blume (Niemcy), w sprawie zabijania 
ptaków na Malcie
oraz
petycja 1091/2007, którą złożył Seamus Feeney (Irlandia), w sprawie polowań na 
chronione gatunki ptaków wędrownych na Malcie i Cyprze
oraz
petycja 1374/2010, którą złożył Bernhard Vetter (Niemcy), w sprawie 
nielegalnego polowania na ptaki migrujące w kilku państwach członkowskich UE

Głos zabrali: wiceprzewodnicząca, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (składający 
petycję) i Peter Koller (Komisja Europejska).

Członkowie Komisji Petycji uznali, że należy nadal monitorować tę sprawę, mimo że 
Komisja Europejska wyraziła zadowolenie ze środków przedsięwziętych przez władze 
krajowe.
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Decyzja: pozostawienie tej sprawy otwartej. Zarówno Komisja Petycji, jak i Komisja 
Europejska będą nadal monitorować sytuację.

17. Petycja 1518/2008, którą złożyła Irina Mateeva (Bułgaria) w imieniu 
bułgarskiego Towarzystwa na rzecz Ochrony Ptactwa, w sprawie niewdrożenia 
przez władze bułgarskie przepisów dotyczących obszarów specjalnej ochrony, 
określonych w dyrektywie Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa
(w obecności składającego petycję)
oraz
petycja 0997/2007, którą złożył Ivailo Ivanov (Bułgaria) w imieniu bułgarskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, z sześcioma podpisami, w sprawie 
nieprawidłowej transpozycji przepisów dotyczących sieci Natura 2000 w Bułgarii 
w wyniku naruszenia dyrektyw: ptasiej i siedliskowej
oraz
petycja 1503/2007, którą złożył Lazov Yordan Stamenov (Bułgaria), w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego w Bułgarii

Głos zabrali: Ana Miranda, Irina Mateeva (składająca petycję) i Rositsa Pencheva 
(Komisja Europejska).

Komisja Petycji z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie Komisji Europejskiej 
dotyczące stałego dialogu z władzami krajowymi. Komisja Europejska dodała, że 
osiągnięto znaczne postępy w tej sprawie.

Decyzja: pozostawienie tej sprawy otwartej. Komisja Petycji zwróci się do Komisji 
Europejskiej o dalsze informacje i będzie nadal monitorować rozwój sytuacji.

18. Petycja 1044/2011, którą złożyła Joanna Swabe (Wielka Brytania) w imieniu 
organizacji Humane Society International, z 22 podpisami, w sprawie zalecenia 
rządu kanadyjskiego dotyczącego rady mediacyjnej WTO w sprawie wdrażania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (składająca petycję) 
i Kristofer Du Rietz (Komisja Europejska).

Komisja Petycji nie zgodziła się z opinią Komisji Europejskiej, że nie jest stosowne 
uzależnianie negocjacji o wolnym handlu pomiędzy UE a Kanadą od wycofania przez 
Kanadę sprzeciwu wniesionego do WTO. Komisja Petycji rozumie trudności, lecz 
domaga się również możliwości wzięcia pod uwagę innych opcji.
Decyzja: pozostawienie tej sprawy otwartej. Komisja Petycji wyśle pismo 
do komisarz ds. handlu, w którym uzasadni swoje stanowisko i zażąda odpowiedzi 
na piśmie.

19. Petycje sekcji B

Petycje 0851/2007, 0958/2007, 1028/2007, 0206/2009, 0951/2008, 1477/2008, 
0230/2009, 0458/2009, 0458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 1593/2010, 
1615/2010, 0031/2011, 0521/2011, 0701/2011, 0747/2011, 0753/2011, 0800/2011, 
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0870/2011, 0953/2011 i 0973/2011 zostały zamknięte na podstawie informacji 
pisemnych przekazanych przez Komisję Europejską.

Petycja 0692/2011 pozostała otwarta.

Petycja 0791/2011 pozostała otwarta.

20. Termin i miejsce następnego posiedzenia

24 kwietnia 2012 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.25.

Załączniki:
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniach 27–28 lutego 
2012 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącej.
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