
PV\902474PL.doc PE488.063v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_PV(2012)0424

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2012 r. w godz.9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 24 kwietnia 2012 r.
o godz. 9.05.

1. Przyjęcie porządku dziennego
PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Przed odniesieniem się do porządku dziennego przewodnicząca poinformowała, że 
kilka punktów porządku dotyczy sprawozdań i opinii oraz że komisja rozpocznie od 
głosowania nad opinią S. Busuttila a następnie N. Chountisa.  Rozdano listy do 
głosowania.

Następnie przewodnicząca oświadczyła, że podczas porannej części posiedzenia obecni 
będą autorzy petycji, które będą omawiane w pkt 11, 12 i 13. Po południu składający 
petycje obecni będą podczas omawiania punktów 16, 17 i 18.  W czasie omawiania 
pkt 17 będą obecni przedstawiciele władz Litwy i Polski.  Dyskusję nad dokumentem 
roboczym dotyczącym wizyty rozpoznawczej w Rumunii przełożono na późniejszy 
termin, podczas gdy przyjęcie tego dokumentu oraz omówienie dokumentu roboczego 
dotyczącego wizyty rozpoznawczej w Berlinie przełożono na następne posiedzenie, aby 
umożliwić członkom komisji osiągnięcie ostatecznego porozumienia. 

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni 27 i 28 lutego 2012 r.

Protokół został zatwierdzony.

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

4. Sprawy różne

Nie omawiano żadnych innych spraw.

5. Opinia w sprawie „20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw 
związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku” (IMCO) (2012/2044(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Simon Busuttil (PPE)
- rozpatrzenie poprawek
- przyjęcie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca.
Poprawki 1, 2, 6 (część druga), 7, 9, 11 oraz poprawka kompromisowa 1 zostały 

przyjęte.
Poprawki 3 i 12 zostały wycofane.
Opinię przyjęto jednomyślnie (18 głosy za).

6. 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 komisji opiniodawczej: Nikolaos Chountis (GUE)
- rozpatrzenie poprawek
- przyjęcie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca i Kyriacos Triantaphyllides, który poinformował, że 
zastąpi nieobecnego sprawozdawcę.

Poprawki: 5 (część pierwsza), 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 
41, 42, 43, 45, 46 i 48 oraz poprawki kompromisowe 1, 2 i 3 zostały przyjęte.
Opinię przyjęto jednomyślnie (18 głosy za).

*
**

Dalszej części posiedzenia przewodniczył Carlos José Iturgaiz Angulo, 
wiceprzewodniczący.

**
*

7. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2011 r. (art. 202 ust. 8) 
(2011/2317(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giles Chichester (ECR)

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

Głos zabrali: przewodniczący, Giles Chichester (sprawozdawca), Margrete Auken, 
Rainer Wieland, Elena Băsescu i Willie Floyd (przedstawiciel Komisji Europejskiej).
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Przewodniczący poinformował, że poprawki można składać do 21 maja, ich 
rozpatrzenie nastąpi 19 czerwca a głosowanie w komisji 12 lipca.   Głosowanie na 
posiedzeniu plenarnym zaplanowano na wrzesień.

*
**

Dalszej części posiedzenia przewodniczyła Erminia Mazzoni, przewodnicząca.
**
*

8. Opinia w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego
w Unii Europejskiej (2012/2024(INI)) (dla JURI) 
Sprawozdawczyni: Margrete Auken (Verts/ALE)

- rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken (sprawozdawczyni) i Peter Jahr (w 
imieniu nieobecnego Heinza Beckera).
Przewodnicząca poinformowała, że poprawki można składać do 2 maja, a głosowanie 
odbędzie się 19 czerwca 2012 r.

9. Opinia w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu 
zwierząt na lata 2012–2015 (2012/2043(INI)) (dla AGRI)
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Victor Bostinaru (S&D)

- rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca, Victor Bostinaru (sprawozdawca), Keith Taylor i Peter 
Jahr.

Przewodnicząca poinformowała, że głosowanie odbędzie się 8 maja 2012 r.

Dobrostan zwierząt (rozpatrzenie czterech punktów razem)

10. Petycja 1613/2010, którą złożyła Rosa Letamendia Perez de San Román 
(Hiszpania), w imieniu „Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava 
Vicky Moore”, w sprawie nielegalnego wywożenia bezpańskich psów i kotów
z Hiszpanii 

11. Petycja 825/2011, którą złożył M. R. (Włochy) w sprawie ochrony zwierząt 
domowych w Hiszpanii, oraz petycja 1321/2011, którą złożył Massimo Pradella 
(Niemcy), w imieniu „Międzynarodowej Organizacji na rzecz Ochrony Zwierząt”, 
ze 112 683 podpisami, w sprawie ustanowienia europejskich ram prawnych na 
rzecz ochrony bezdomnych i bezpańskich zwierząt

12. Petycja 0595/2011, którą złożyła Kendra Pinder (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego znęcania się nad zwierzętami w Rumunii, oraz petycja 1234/2011, 
którą złożyła Marja Kokkonen (Finlandia) w sprawie niewłaściwego traktowania 
psów i kotów w Bârlad (Rumunia)

13. Petycja 1274/2011, którą złożył Rumi Becker (Niemcy), w imieniu Ärzte für Tiere 
e.V. (europejska sieć Dogs 4 Dogs), ze 157 456 podpisami, w sprawie ustanowienia 
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europejskich ram prawnych na rzecz ochrony bezdomnych i bezpańskich zwierząt

Głos zabrali: przewodnicząca, Massimo Pradella (autor petycji), Hans Joachim Richter 
(w imieniu autorów petycji Kendry Pinder and Rumiego Beckera), Denis Simonin 
(przedstawiciel Komisji), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, 
Ana Miranda i Helene Klein (przedstawicielka Komisji).

Decyzja:  Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte, a koordynatorzy podejmą decyzję
o możliwości uchwalenia rezolucji w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym. Komisja 
PETI ma nadzieję, że rezolucja zostanie włączona do wspólnej debaty na posiedzeniu 
plenarnym razem ze sprawozdaniem nt. strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony
i dobrostanu zwierząt, do którego komisja sporządziła opinię.

14. Posiedzenie koordynatorów w godz. 11.30 – 12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

*
***

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie o godz. 15.10.
***
*

15. Decyzje koordynatorów

a. Omówienie kwestii wdrażania procedury związanej z wątpliwościami co do 
charakteru petycji kierowanych do Parlamentu

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w korespondencji dyrektorów generalnych (PRES
i IPOL) koordynatorzy dokonali przeglądu stosowania procedury dotyczącej tzw. 
„niepetycji” po sześciu miesiącach od jej wprowadzenia. Następnie zwrócono się do 
Wydziału Prawnego o sporządzenie formalnej opinii w tej sprawie. Opinię tę 
przekazano tytułem informacji koordynatorom, którzy na ostatnim posiedzeniu 
postanowili wystąpić do sekretariatu o sporządzenie nowego projektu wniosku po 
konsultacjach z Wydziałem Prawnym oraz DG PRES i DG IPOL. 

Projekt wniosku udostępniony uczestnikom dyskusji został przyjęty.  Przewodnicząca 
powiadomi o tym zainteresowanych dyrektorów generalnych i Wydział Prawny, by 
uzyskać ich ostateczną aprobatę.

b. Rozpatrzenie zaleceń dotyczących petycji 0301/2011 w sprawie katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem

W tej sprawie również sporządzono opinię prawną, która została rozdana 
koordynatorom na ich poprzednim posiedzeniu. W oparciu o tę opinię koordynatorzy 
podjęli na ostatnim posiedzeniu decyzję o uznaniu petycji za dopuszczalną.   Po 
dokładnej analizie zagadnienia koordynatorzy postanowili zalecić zamknięcie petycji
w sekcji B na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej.    Koordynatorzy 
ECR i Verts/ALE wyrazili swoje niezadowolenie z tej decyzji.
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Głos zabrali: Ryszard Antoni Legutko (który zaprotestował przeciw zamknięciu petycji), 
Peter Jahr i Margrete Auken (która wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie 
głosowania).  Przewodnicząca poddała sprawę pod głosowanie: 12 członków 
zagłosowało za zamknięciem petycji, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

c. Omówienie statusu dwóch petycji dotyczących problemów związanych z dostępem 
do środków odwoławczych w Zjednoczonym Królestwie

Jean-Marie Taga Fosso (autor petycji nr 1314/2011) osiągnął bardzo duży sukces dzięki 
swojej pierwszej petycji (0006/2009), ponieważ zasady dotyczące uznawania 
kwalifikacji zawodowych farmaceutów w Zjednoczonym Królestwie zostały zmienione 
na jego korzyść. Jego druga petycja dotyczy odmowy dostępu do sądowego 
postępowania odwoławczego przez Zjednoczone Królestwo, w której to sprawie 
sporządziła opinię sporządziła Komisja Prawna. Przed włączeniem tego punktu do 
porządku obrad komisji przewodnicząca poprosiła koordynatorów o uwagi. 

Koordynatorzy postanowili zwrócić się do Wydziału Prawnego o opinię.

Petycja 0791/2008, którą złożył Christopher Stockwell w imieniu grupy Lloyds Names 
Action: Komisja PETI poprosiła Wydział Prawny o opinię w sprawie tej petycji, którą 
PE zajmuje się już długo. Problemy autora petycji są w pewnym sensie podobne do 
poprzedniej kwestii, a mianowicie według autora petycji angielskie sądy nie uznały 
prawa do odszkodowania w przypadku niewdrożenia przez państwo członkowskie 
ustawodawstwa UE, doprowadzając tym samym do sytuacji, w której odmawia się 
dostępu do środków odwoławczych.  Wydział Prawny stwierdził, że chociaż komisja 
nie może sama podjąć żadnych kroków prawnych w imieniu składającego petycję, 
przepisy Parlamentu pozwalają jej na zajęcie się tą kwestią na szczeblu politycznym. 
Przed włączeniem tego punktu do porządku obrad komisji przewodnicząca poprosiła 
koordynatorów o uwagi. 

Koordynatorzy postanowili włączyć ten punkt w miarę możliwości do porządku 
dziennego następnego posiedzenia i zaprosić autora petycji.

d. Rozpatrzenie propozycji organizacji wizyt rozpoznawczych w 2012 r.

Przewodnicząca podziękowała grupom politycznym za propozycje misji 
rozpoznawczych na pozostałą część roku i za dodatkowe informacje przekazane przez 
sekretariat. Zapropnowała wizyty w następujących krajach: Niemcy (obszar graniczny 
między Niemcami a Czechami, Drezno i Praga), Włochy (Rzym i Neapol), Francja 
(Strasburg) i Polska (petycje w sprawie kopalni odkrywkowych i ewentualnie gazu 
łupkowego).

Głos zabrali: Margrete Auken, Willy Meyer i Ana Miranda, która sprzeciwiła się 
nieuwzględnieniu w propozycjach na 2012 r. Hiszpanii, oraz Carlos Iturgaiz 
Angulo, który poparł propozycje przewodniczącej.  Przewodnicząca poddała projekt 
pod głosowanie: za głosowało 13 członków, przy braku sprzeciwu i przy 4 głosach 
wstrzymujących się. Ustalono, że w 2013 r. komisja wystąpi o zgodę na wyjazd do 
Hiszpanii (region Galicja), który proponowało kilka grup, lecz na który nie wystarczyło 
czasu w bieżącym okresie.
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e. Informacje nt. przyjęcia przez Komisję Spraw Konstytucyjnych w dniu 26 
kwietnia sprawozdania Z. Gurmai poświęconego europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej 

Komisja Spraw Konstytucyjnych miała głosować nad sprawozdaniem sporządzonym 
przez Zitę Gurmai i włączyć do niego kilka poprawek kompromisowych, w których 
sprawie nie skonsultowano się oficjalnie z Komisją Petycji, co było dla komisji PETI 
zasadniczo powodem do zaniepokojenia z uwagi na jej wcześniejsze zaangażowanie
i wypracowanie uzgodnionego stanowiska w tej sprawie.  Debatę plenarną zaplanowano 
na wtorek 22 maja w Strasburgu. Przewodnicząca poprosiła zatem koordynatorów
o uwagi i wskazówki, zwłaszcza nt. złożenia ewentualnych poprawek w imieniu komisji 
PETI na posiedzenie plenarne.

 Koordynatorzy zgodzili się na złożenie poprawek i postanowili, że Gerald Häfner 
będzie reprezentować komisję PETI w kontaktach z AFCO. 

f. Sprawy różne
Projekt porządku dziennego posiedzenia z dnia 8 maja został zatwierdzony.

Koordynatorzy postanowili wystąpić o zgodę na przedłożenie na posiedzeniu plenarnym 
rezolucji w sprawie dobrostanu zwierząt, która po opracowaniu zostanie przedłożona 
do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu w dniu 8 maja. 

16. Petycja 886/2011, którą złożył Vesko Dimow (Bułgaria), z 8 000 podpisów,
w sprawie zagrożeń związanych z eksploracją i wydobyciem gazu łupkowego oraz 

petycja 1378/2011, którą złożył Piotr Urbanowicz (Polska) w sprawie wydobycia 
gazu łupkowego w Polsce

Głos zabrali: przewodnicząca, która powitała Duszanę Zdrawkową, byłą posłankę do 
PE i członkinię Komisji Petycji, która była obecna jako współsygnatariuszka petycji 
886/2011, Vesko Dimow (autor petycji), Duszana Zdrawkowa (autorka petycji), 
Florence Limet (przedstawicielka Komisji), Bogusław Sonik, Lena Kolarska-Bobińska, 
Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete Auken, Keith Taylor i Victor 
Bostinaru. 

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji.  Koordynatorzy zostaną poproszeni o podjęcie decyzji w sprawie 
ewentualnego wysłuchania lub warsztatów z uwagi na liczne nowe petycje dotyczące 
gazu łupkowego z Bułgarii, Polski, Francji i Rumunii. W takim wysłuchaniu lub
w takich warsztatach wzięliby udział autorzy petycji i przedstawiciele zainteresowanych 
społeczności.

17. Petycja 358/2011, którą złożył Tomasz Snarski (Polska) w sprawie zmiany 
litewskiej ustawy oświatowej i związanych z tym ograniczeń w nauczaniu 
przedmiotów szkolnych w języku polskim (w obecności składającego petycję) oraz 
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petycja 942/2011, którą złożył Józef Słoma Sadowski (Polska), w imieniu 
stowarzyszenia „Viribus Unitis LGD”, wraz z 3 podpisami, w sprawie zmiany 
litewskiej ustawy oświatowej oraz związanego z nią naruszenia dyrektywy Rady 
2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

Głos zabrali: przewodnicząca, która poinformowała, że od czasu wpłynięcia petycji 
dostarczono ok. 2200 dodatkowych podpisów, oraz że Janusz Wojciechowski, który nie 
mógł być obecny, przekazał oświadczenie pisemne popierające petycję, Tomasz Snarski 
(autor petycji), Milda Spelyte-Letuliene (attaché ds. edukacji,  stałe przedstawicielstwo 
Litwy), Krzysztof Drzewicki (doradca w randze ministra, MSZ Polski), Antoniu Marc 
(przedstawiciel Komisji), Jarosław Leszek  Wałęsa, Vytautas Landsbergis, Valdemar 
Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, Jarosław 
Kalinowski, Radvilè Morkunaitè, Bogusław Sonik, Viktor Bostinaru i Michael Cashman.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji, w tym nt. ewentualnych działań w tej sprawie na forum Rady Europy
i OBWE oraz nt. poszczególnych artykułów traktatu.

18. Petycja 660/2011, którą złożyła Anna Spyra (Polska) w sprawie wspólnych 
europejskich norm w zakresie inicjatyw na rzecz profilaktyki oraz leczenia 
podczas ciąży i porodu

Głos zabrali: przewodnicząca, Anna Spyra (autorka petycji), Silke Mader 
(przedstawicielka Europejskiej Fundacji Opieki nad Noworodkami), Elvira Goebel 
(przedstawicielka Komisji), Bogusław Sonik i Jarosław Leszek Wałęsa.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji, która powinna skontaktować się z Radą w sprawie dostępnych 
instrumentów finansowych.

19. Opinia w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 2014-2020” (COD 
2011/0344)
 Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:  Adina-Ioana Valean (ALDE)
- pierwsza wymiana poglądów

Głos zabrali: przewodnicząca i Adina-Ioana Valean. Projekt opinii zostanie 
rozpatrzony 8 maja, poprawki można składać do 24 maja, ich rozpatrzenie nastąpi 19 
czerwca, a głosowanie odbędzie się 12 lipca. 

20. Wizyta rozpoznawcza w Berlinie (23-24 listopada 2011 r.)

Głos zabrali: przewodnicząca, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland i Victor 
Bostinaru. 

Przewodnicząca zakończyła, wzywając członków delegacji do jak najszybszego 
osiągnięcia porozumienia, aby umożliwić komisji zatwierdzenie dokumentu roboczego. 
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21. Petycje sekcji B

W oparciu o pisemne odpowiedzi Komisji zamknięto następujące petycje: 0995/2002, 
0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 0006/2009, 1413/2009, 
1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 0129/2010, 0529/2010, 
0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 0248/2011, 0270/2011, 
0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 0616/2011, 0698/2011, 
0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 0843/2011, 0943/2011, 
0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 0931/2011, 0952/2011
i 0991/2011. 

Petycje nr 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 i 0901/2011 zostaną 
przeniesione z sekcji B i omówione jako punkty „A” na posiedzeniu w późniejszym terminie.  

21. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

8 maja 2012 r. w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.40.

Załączniki:
Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od czasu ostatniego posiedzenia (19-20 marca 
2012 r.)
Lista petycji do zamknięcia na podstawie załącznika do uwag przewodniczącej
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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