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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2012 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 19 czerwca 2012 r. 
o godz. 9.15.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2012)206_1v0

Przewodnicząca poinformowała, że zgromadzeni na posiedzeniu przeprowadzą m.in. 
debatę nad sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji Petycji za 2011 r. 
sporządzonym przez posła Gilesa Chichestera, nad rozpatrzeniem petycji przeciwko 
umowie ACTA, nad przedstawionym przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich sprawozdaniem rocznym oraz nad jego wnioskiem o sporządzenie 
sprawozdania specjalnego dotyczącego postępowania w sprawie skargi wniesionej 
przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącej rozbudowy portu lotniczego w Wiedniu, 
nad petycjami w sprawie szkół europejskich, nad analizą petycji w sprawie wpływu 
planowanego pogłębienia kopalni odkrywkowej skał w Charente (Francja) o dwa 
zbiorniki wód podziemnych oraz nad petycjami w sprawie obowiązkowego 
członkostwa w Niemieckiej i Austriackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ponadto 
rozpatrzonych zostanie kilka opinii sporządzonych przez Adinę-Ioanę Vălean, Lidię 
Joannę Geringer de Oedenberg, Margrete Auken i Nikolaosa Salavrakosa.

Peter Jahr wyraził życzenie przesunięcia pkt 12 i 13 projektu porządku dziennego 
(odpowiednio sprawozdania z wizyt rozpoznawczych w Berlinie i Rumunii) na 
kolejne posiedzenie. Poinformował również, że Philippe Boulland będzie nieobecny. 
Iliana Malinova Iotova nie zgodziła się na przesunięcie obu punktów. Peter Jahr 
zgodził się, by nie przenosić pkt 12, ale nalegał na przesunięcie pkt 13. Margrete 
Auken wypowiedziała się za przeniesieniem pkt 12.

Porządek dzienny został przyjęty z jedyną zmianą polegającą na przełożeniu pkt 13 na 
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następne posiedzenie.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni: 19 i 20 marca 2012 r., 24 kwietnia 
2012 r. oraz 28 maja 2012 r.

Protokoły posiedzeń z dni: 19 i 20 marca 2012 r., 24 kwietnia 2012 r. oraz 28 maja 
2012 r. zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącej

Rozdano załącznik do uwag dla przewodniczącej, aby umożliwić zgłaszanie uwag nt. 
ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z podanych powodów. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag dotyczących tych zaleceń, uznano je za przyjęte.

Przewodnicząca zapowiedziała, że od następnego posiedzenia dokumenty na 
posiedzenie będą załączane i wysyłane do wszystkich członków komisji z 
wyprzedzeniem. Dokumenty te będą obejmować kwestie uznane za budzące pewne 
wątpliwości lub wychodzące, jak się wydaje, poza zakres kompetencji Komisji 
Petycji, tak aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać i ocenić ich rzeczowość.  

4. Sprawy różne

Brak.

5. Opinia w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego 
w Unii Europejskiej
(2012/2024(INI)) (JURI)
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: AUKEN (Verts/ALE)
- rozpatrzenie poprawek
- przyjęcie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca oraz Margrete Auken.
Poprawki zostały przyjęte.
Projekt opinii został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku 
głosów wstrzymujących się. 

6. Opinia w sprawie 28. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej (2010 r.)

(2011/2275(INI) (JURI)
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- rozpatrzenie poprawek
- przyjęcie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca oraz Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Poprawki zostały przyjęte.
Projekt opinii został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku 
głosów wstrzymujących się. 
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7. Opinia w sprawie ustanowienia programu „Prawa i Obywatelstwo” na lata 2014–
2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: VALEAN (ALDE)
- rozpatrzenie poprawek

Głos zabrali: przewodnicząca, Tania Schroeter (przedstawicielka Komisji), Jarosław 
Leszek Wałęsa i Michael Cashman.
Głosowanie odbędzie się 12 lipca 2012 r.

8. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2011 r. (art. 202 ust. 8 
Regulaminu) 2011/2317(INI)
Sprawozdawca: CHICHESTER (ECR)
(głosowanie: 12 lipca 2012 r.)
- rozpatrzenie poprawek

Głos zabrali: przewodnicząca, Giles Chichester (sprawozdawca wskazał ogólne 
kwestie, które pojawiły się w złożonych poprawkach, i rozważane tematy poprawek 
kompromisowych), William Floyd (przedstawiciel Komisji), Michael Cashman 
(zwrócił uwagę na misję wyjaśniającą Komisji Kontroli Budżetowej w Hiszpanii, 
która powinna zostać poinformowana o pracach tej komisji nad kwestiami własności 
na wybrzeżu hiszpańskim), Willy Meyer (wspomniał postępy prac nad kwestią tzw. 
Ley de Costas w Hiszpanii), Margrete Auken i Peter Jahr.

Głosowanie odbędzie się 12 lipca 2012 r.

*

Od godz. 10.00 posiedzeniu przewodniczył poseł Peter Jahr.

* 

9. Opinia w sprawie wytycznych dla budżetu na rok 2013 – inne sekcje – Rzecznik 
Praw Obywatelskich (2012/2092 (BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: SALAVRAKOS (EFD)
(głosowanie: 12  lipca 2012 r.)
- rozpatrzenie projektu opinii
Głos zabrali: przewodniczący oraz Nikolaos Salavrakos.
Termin składania poprawek: 17 lipca 2012 r.
Głosowanie odbędzie się 19 września 2012 r.

10. Opinia w sprawie sprawozdania ze stosowania Karty praw podstawowych za 
2011 r. - COM (2012) 169.
(2008/0000(INI))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: VALEAN (ALDE)
(głosowanie: 12  lipca 2012 r.)
- rozpatrzenie projektu opinii
Głos zabrali: przewodniczący, Julien Desmedt (przedstawiciel Komisji), Zoltán Bagó,
Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Margrete Auken.
Termin składania poprawek: 26 czerwca 2012 r.
Głosowanie odbędzie się 12 lipca 2012 r.
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11. Petycja 1221/2011, którą złożył G.K. (Łotwa), w sprawie naruszenia zawartego w 
części umowy ACTA (Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi) dotyczącego prawa do prywatności
oraz
Petycja 116/2012, którą złożył Iwo Domeracki (Polska) w sprawie Umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi
oraz
Petycja 142/2012, którą złożył Mateusz Wójtowicz (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia „Forum Rdzawka” i dwóch współsygnatariuszy, w sprawie 
sprzeciwu wobec międzynarodowej umowy handlowej ACTA
oraz
Petycja 203/2012, którą złożył Joachim Scholz (Niemcy), w sprawie ACTA
oraz
Petycja 223/2012, którą złożył Alex Wilks (Wielka Brytania) w imieniu AVAAZ, 
z ponad 2,5 mln podpisów, w sprawie ACTA

(w obecności składających petycję)

Głos zabrali: przewodniczący, Alex Wilks (składający petycję), Pedro Velasco 
Martins (przedstawiciel Komisji), David Martin (jako odpowiedzialny za sprawę 
ACTA w Parlamencie Europejskim zalecił odrzucenie tej umowy, wspominając o 
zaniepokojeniu niepożądanymi skutkami tego tekstu, a zwłaszcza możliwością 
nakładania indywidualnych kar, definicją pojęcia „skali handlowej”, rolą dostawców 
usług internetowych i możliwością wstrzymywania tranzytu leków generycznych; 
położył nacisk na negatywne skutki ACTA, w szczególności dla rynku wewnętrznego, 
swobód publicznych i międzynarodowej wymiany handlowej; zasugerował, by 
Komisja Petycji przedyskutowała wyrok, jaki Trybunał Sprawiedliwości powinien w 
najbliższym czasie wydać w sprawie zgodności umowy ACTA z prawem), Paul 
Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana Miranda (również poruszyła kwestię zagrożeń, jakie 
zrodziłoby przyjęcie ACTA przez Unię Europejską), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (przypomniała mobilizację społeczeństw, która zmusiła Parlament do 
reakcji), Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller (odniosła się do zagrożeń, jakie 
ACTA mogłaby nieść ze sobą dla społeczeństw spoza Europy, które nie mają 
możliwości wypowiedzenia się, np. w kwestii leków), Victor Boştinaru, Margrete 
Auken, Rainer Wieland, Iliana Malinova Iotova, Keith Taylor i Peter Jahr, który 
zasugerował prowadzenie wspólnych prac z pozostałymi zaangażowanymi komisjami: 
Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisją Prawną, Komisją Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisją Rozwoju. 
Większość mówców była za odrzuceniem tej umowy handlowej.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte, aby mogła ona, w razie potrzeby, 
zostać poddana pod dyskusję w późniejszym terminie.

* * *

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie o godz. 11.00.

* * *
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12. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–24 listopada 2011 r.)
- rozpatrzenie poprawek
- zatwierdzenie
Głos zabrali: przewodnicząca, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru i Philippe Bouland.
Decyzja: przedstawienie poprawek. 
Termin: 26 czerwca 2012 r.

* * *

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie o godz. 15.08.

* * *

13. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Przewodnicząca oświadczyła, co następuje:

1) Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
dotyczące przypadku niewłaściwego administrowania w Komisji Europejskiej i 
postępowania w sprawie rozbudowy lotniska w Wiedniu

– Zadanie sporządzenia sprawozdania w sprawie tego specjalnego sprawozdania 
przyznano grupie Verts/ALE: Margrete Auken. O oficjalną zgodę należy zwrócić się 
za pośrednictwem Konferencji Przewodniczących Komisji do Konferencji 
Przewodniczących.

. 
2) Dalsza dyskusja dotycząca wysłuchań Parlamentu Europejskiego w ramach 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej – zmiany przepisów i ich ewentualne 
skutki

– Po posiedzeniu nadzwyczajnym koordynatorów w Strasburgu koordynatorom 
rozdano zmieniony tekst; koordynatorzy przyjęli go do wiadomości i postanowili 
wykorzystać jako instrument nadania kształtu debacie na ten temat. Postanowiono 
postarać się o spotkanie z wiceprzewodniczącym Georgiosem Papastamkosem, w 
miarę możliwości podczas sesji lipcowej w Strasburgu, oraz z przewodniczącym 
Konferencji Przewodniczących Komisji Klausem-Heinerem Lehnem i z 
wiceprzewodniczącym Komisji Marosem Sefcovicem.

3) Wniosek o tryb pilny wobec nowo zarejestrowanej petycji

– Petycja 0771/2012 w sprawie projektu wysypiska w pobliżu Rzymu w Pian 
dell'Olmo został uznana za dopuszczalną ze względu na szczególny i pilny charakter 
sprawy.

4) Specjalna debata dotycząca petycji w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu 
łupkowego w UE

– Koordynatorzy zatwierdzili organizację specjalnych warsztatów na ten temat w dniu 
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9 października po południu, wydłużających posiedzenie komisji o pół dnia, w celu 
przedyskutowania tego tematu. Do udziału zostaną zaproszeni członkowie innych 
komisji, a w szczególności ENVI i ITRE, oraz składający petycje. Udostępniono 
dokumentację uprzednio przygotowaną na ten temat dla komisji ENVI wraz z tabelą 
zawierającą bieżące petycje otrzymane w tej sprawie. Koordynatorzy rozpatrzą 
bardziej szczegółowe propozycje dotyczące warsztatów na jednym z kolejnych 
posiedzeń.

5) Bieżące prace nieformalnej grupy roboczej nad Ley de Costas

– Koordynatorzy zapoznali się ze szczegółowym kwestionariuszem przygotowanym 
pod adresem władz hiszpańskich i postanowili, że przewodniczący przekaże go 
adresatom.  

6) Rozpatrzenie wstępnego projektu porządku dziennego posiedzenia w dniu 12 
lipca

– Zanotowano główne punkty i projekt porządku dziennego następnego posiedzenia 
zostanie wkrótce rozdany w celu jego zatwierdzenia w procedurze pisemnej.

7) Sprawy tytułem informacji
 Skierowane do posłów zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju (komisja 

ENVI) w dniu 28 czerwca po południu. Sekretariat uda się na posiedzenie w 
imieniu komisji.

 Rozpatrzenie nowego „formatu i logo” na potrzeby reprezentacyjnych prac 
komisji Koordynatorzy zapoznali się z zaproponowanym projektem. 

14. Przedstawienie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Nikiforosa 
Diamandourosa sprawozdania rocznego 

Głos zabrali: przewodnicząca, Nikiforos Diamandouros (Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich odniósł się do uzupełniającego charakteru swoich usług w stosunku do 
Komisji Petycji, a także do ich darmowego charakteru; podał, że w statystycznym 
ujęciu w 2011 r. otrzymał łącznie 2 510 skarg od osób indywidualnych i organizacji 
pozarządowych; że z usług rzecznika skorzystało 22 000 obywateli pomimo faktu, iż 
w 2011 r. wpłynęło o 111 skarg mniej niż w 2010 r.; że Hiszpania, Niemcy, Polska i 
Belgia są państwami członkowskimi, których obywatele najczęściej korzystają z jego 
usług; poinformował o publikacji interaktywnego przewodnika we wszystkich 
językach Unii, którego celem jest ułatwienie obywatelom zwracania się do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich), Jens Nymand-Christensen 
(przedstawiciel Komisji), Nicole Sinclaire (wyraziła zdanie, że budżet przewidziany 
dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest zbyt wysoki), Margrete Auken, 
Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland i Victor Boştinaru.

15. Przedstawienie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich specjalnego 
sprawozdania dotyczącego jego postępowania w sprawie skargi 2591/2010/GG 
wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej (w sprawie rozbudowy lotniska w 
Wiedniu)
Głos zabrali: przewodnicząca, Nikiforos Diamandouros (Europejski Rzecznik Praw 
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Obywatelskich), Jean-François Brakeland (przedstawiciel Komisji), Victor Boştinaru, 
Peter Jahr i Margrete Auken.
Do sporządzenia sprawozdania wyznaczono Margrete Auken z grupy Verts/ALE.

Od godz. 17.00 posiedzeniu przewodniczyła Chrysoula Paliadeli (wiceprzewodnicząca). 

16. 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

(w obecności przedstawicieli Interparents i Parents' Association)
Głos zabrali: przewodnicząca, Ana Gorey (przedstawicielka Interparents), Rachel 
Harvey-Kelly (przedstawicielka Rady), Marco-Umberto Moricca (przedstawicielka 
Komisji), Peter Jahr, Gerald Häfner i Victor Boştinaru.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Zwrócono się o opinię do Komisji 
Kontroli Budżetowej, Komisji Budżetowej, Komisji Kultury i Edukacji oraz do Rady 
Unii Europejskiej.

17. Petycja 725/2011, którą złożył Bernhard Kempen (Niemcy) w imieniu sześciu 
przedsiębiorstw, w sprawie obowiązkowego członkostwa w Niemieckiej 
i Austriackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

(w obecności składającego petycję)
Głos zabrali: przewodnicząca, Bernhard Kempen (składający petycję), Kai 
Boeddinghaus (prawnik w imieniu składającego petycję), Konstantinos Dimitriadis 
(przedstawiciel Komisji), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann i Victor Boştinaru.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Zwrócono się o opinię do Komisji Prawnej 
oraz do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. 

18. Petycja 1617/2009, którą złożył Ivan Martin (Francja) w imieniu ADEVAC oraz 
stowarzyszenia „Stop Naruszeniom”, w sprawie wpływu planowanego 
pogłębienia kopalni odkrywkowej skał wapiennych „Chaumes de la Bergerie” 
(La Couronne, Charente) o dwa zbiorniki wód podziemnych

(w obecności składającego petycję)
Głos zabrali: przewodnicząca, Ivan Martin (składający petycję, przedstawił 
szczegółowe uwagi dotyczące rozwoju sytuacji w sprawie oraz dokumenty 
poświadczające jego wypowiedź, zaprzeczające ogłoszeniu publicznemu prefektury 
Charente), Balazs Horvath (przedstawiciel Komisji), Peter Jahr, Victor Boştinaru i 
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Margrete Auken.
Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje przed końcem lipca ze strony Komisji Europejskiej. Ewentualna misja 
wyjaśniająca na miejscu zostanie poddana decyzji koordynatorów. 

* * *

19. Petycje, które proponuje się zamknąć w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Zostaną zamknięte następujące petycje:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Zostaną przeniesione z sekcji B i pozostawione jako otwarte następujące petycje:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, 12 lipca 2012 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 15.00–18.30

*
* *

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.03 pod przewodnictwem Chrysouli Paliadeli 
(wiceprzewodniczącej). 

* *
*

Załączniki:

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (w dniu 24 kwietnia 
2012 r.) 
Lista petycji do ponownego otwarcia, zamknięcia lub wycofania zgodnie z załącznikiem do 
uwag dla przewodniczącej.
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