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PROTOKÓŁ
Posiedzenia w dniu 12 lipca 2012 r., w godz.9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek 12 lipca 2012 r. 
o godz. 9.05.

1. Przyjęcie porządku dziennego oraz komunikaty przewodniczącejPETI_OJ 2012v203_1

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

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

2. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji w roku 2011 r. (art. 202
ust. 8) 2011/2317(INI)
Sprawozdawca: CHICHESTER   (ECR)

– przyjęcie projektu sprawozdania

Przed głosowaniem sprawozdawca podziękował sekretariatowi za współpracę. 

Sprawozdanie przyjęto 20 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym się.
Przyjęto 55 poprawek (w tym 11 popr. kompr.), odrzucono 64 poprawki, wycofano 2 
poprawki. 

3. Opinia w sprawie ustanowienia na lata 2014-2020 programu „Prawa i 
obywatelstwo” (2011/0344(COD)) (LIBE)
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Sprawozdawczyni: VALEAN (ALDE)

– przyjęcie projektu opinii

Opinia została przyjęta 21 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się.
Przyjęto 40 poprawek, odrzucono 7 poprawek, wycofano 1 poprawkę. 

4. Opinia w sprawie sprawozdania ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 
2011 r. – COM(2012)0169.
(2011/2069(INI))
Sprawozdawczyni: VALEAN (ALDE)
(termin składania poprawek: 5 lipca 2012 r. (w języku angielskim))

– rozpatrzenie poprawek
– przyjęcie projektu opinii

Opinia została przyjęta 21 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się.
Przyjęto 16 poprawek (w tym 5 popr. kompr.), odrzucono 30 poprawek. 

5. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23-24  listopada 2011 r.)

– rozpatrzenie poprawek
– zatwierdzenie

Sprawozdanie zostało przyjęte 11 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym się.

Głos zabrali: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru 
Constantin Luhan, przewodnicząca.

Rainer Wieland oraz Victor Boştinaru złożyli oficjalny protest przeciw ponownemu 
głosowaniu nad poprawką 1. 

6. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23-26  listopada 2011 r.)

– rozpatrzenie poprawek
– zatwierdzenie

Sprawozdanie zostało przyjęte 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 głosach 
wstrzymujących się.

7. Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich za rok 2011
(2012/2049(INI))
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Sprawozdawczyni: MAZZONI (PPE)
(termin składania poprawek: 20 lipca 2012 r. / głosowanie: 19 września 2012 r.)

– rozpatrzenie projektu sprawozdania

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken, Nikolaos Chountis, Komisja (Carmen 
Preising)

8. Petycja 313/2007, którą złożył Mauro Guizzardi (Włochy), w sprawie zadłużenia 
publicznego Argentyny i niezdolności kraju do wypłacenia należności 
posiadaczom obligacji
oraz
petycja 670/2009, którą złożył Jakob Heichele (Niemcy) w sprawie 
niehonorowania przez Argentynę jej obligacji rządowych i nieprzestrzegania 
decyzji międzynarodowych i krajowych sądów oraz umów o ochronie inwestycji
oraz
petycja 0058/2010, którą złożyła Nicola Stock (Włochy) w imieniu Task Force 
Argentina, w sprawie ryzyka związanego z możliwością poniesienia przez wielu 
obywateli UE kolejnej szkody w związku z nieuchronną ofertą zamiany długu za 
niespłacone w terminie obligacje wydane przez rząd Argentyny.

Głos zabrali: przewodnicząca, Komisja (A. Koutoglidou), Nikolaos Chountis

Posłowie zwrócili uwagę na różnicę w traktowaniu obu spraw przez Komisję:  
roszczenia prywatnych posiadaczy obligacji zostały przekazane do rozstrzygnięcia 
Międzynarodowemu Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), 
podczas gdy znacjonalizowanie przez Argentynę znajdujących się w rękach 
hiszpańskich akcji udziałowych w koncernie Repsol wywołało natychmiastową 
reakcję ze strony Komisji. Podkreślono podobieństwo w odniesieniu do ryzyka 
ponoszonego przez prywatnych posiadaczy greckich obligacji rządowych.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na werdykt ICSID. 

9. Petycja 1331/2010, którą złożył Fausto Benzone (Włochy), w sprawie różnic 
w składkach na ubezpieczenie pojazdów
oraz
petycja 1621/2010, którą złożył F. F. (Włochy) w sprawie wysokich stawek 
ubezpieczenia samochodowego
oraz
petycja 1106/2011, którą złożył Pietro Avino (Włochy) w imieniu „Onlus Orgoglio 
Meridionale”, w sprawie różnic w składkach ubezpieczenia samochodowego 
między różnymi regionami we Włoszech
oraz
petycja 799/2011, którą złożył Giuseppe Sorrentino (Włochy), w sprawie 
dyskryminacji w związku z płaconymi przez mieszkańców Kampanii składkami 
na ubezpieczenie pojazdów silnikowych
(w obecności składających petycję)
oraz
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petycja 1105/2011, którą złożył Marco Fiorentino (Włochy), w sprawie 
harmonizacji europejskich składek ubezpieczeniowych.

Głos zabrali: przewodnicząca, Mario De Crescencio (składający petycję), Komisja 
(M. Nava), Crescenzio Rivellini

Podczas debaty Komisja Europejska podkreśliła konieczność unikania zróżnicowania 
składek w celu zapobiegania nadużyciom.  

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Komisja zwróci się do Komisji 
Europejskiej o dalsze informacje i wystosuje w tej sprawie list do komisarza Michela 
Barniera. 

Willy Meyer (wiceprzewodniczący) przejął przewodnictwo w godz. 11.00 – 11.30. 

10. Petycja 924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu 
Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu 
Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych 
materiałów drukowanych
(w obecności składającego petycję)
oraz
petycja 964/2011, którą złożył Michael Kalmar (Austria) w imieniu 
Europejskiego Towarzystwa Dysleksji w sprawie dostępu do książek dla 
niewidomych, osób z dysleksją bądź z inną niepełnosprawnością.

Głos zabrali: przewodnicząca, Rada (V. Christoforou), Christopher Edward Friend 
(składający petycję), Dan Pescod (składający petycję), Komisja (M. Martin Prat), 
Angelika Werthmann, Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, 
Victor Boştinaru. 

Posłowie starali się ustalić zakres dla swojego zaangażowania i poprosili o informację 
o tym, które państwa członkowskie sprzeciwiają się mandatowi negocjacyjnemu 
dotyczącemu wiążącego traktatu.  Zostali poinformowani, iż komisarz Barnier 
podziela ich poglądy w sprawie wiążącego traktatu i prowadzi rozmowy z każdym 
państwem członkowskim. 

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Do przewodniczącego Martina 
Schulza zostanie skierowane pismo, w którym poprosi się go o pisemne zwrócenie się 
do Rady i Komisji w celu wypracowania wiążącego traktatu, o przekazie podobnym 
do pytania (luty 2012) i rezolucji, umożliwiającego osobom niewidomym dostęp do 
książek. 

Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych w godz. 11.40 –
12.50)

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) zawiesiła posiedzenie o godz. 15.05.
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* * *
11. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

 Obecny stan i przygotowanie wizyt rozpoznawczych 2012: Polska i 
Włochy

Koordynatorzy zatwierdzili programy wstępne każdej wizyty oraz zapewnili, że do 
lipca 2012 r. uda się im przedstawić pełną listę uczestników każdej delegacji  Decyzja 
w sprawie przewodnictwa w obu delegacjach została przesunięta na posiedzenie 
wrześniowe. 

 Przygotowanie warsztatów na temat petycji w sprawie gazu łupkowego.

Nie ulega zmianie termin warsztatów popołudniowych ustalony na 9 października.  
Uzgodniono, że wysłuchanie powinno się skoncentrować na otrzymanych petycjach, a 
zainteresowane strony powinny otrzymać zaproszenie i być obecne.  Bardziej 
szczegółowy program zostanie przygotowany na posiedzenie wrześniowe. 

 Propozycja zorganizowania delegacji i wizyt rozpoznawczych przez PETI 
(na wniosek PPE)

(punkt przełożony)

 Zastosowanie art. 202 ust. 2 Regulaminu (na wniosek PPE)
(punkt przełożony)

 Poprzednia decyzja koordynatorów PETI dotycząca petycji rozważanych 
pod kątem sprawozdania Auken (na wniosek PPE) 
(punkt przełożony)

 Dalsza dyskusja dotycząca zorganizowania wspólnego wysłuchania z 
komisją LIBE i Komisją Europejską w sprawie obywatelstwa UE (patrz 
załączniki) 

W związku z pismem otrzymanym od wiceprzewodniczącej Reding dotyczącym 
organizacji wysłuchania, a następnie konsultacji z kolegami z komisji LIBE, proponuje 
się przychylenie się do wniosku i zorganizowanie wysłuchania w styczniu 2013 r. 
podczas tygodnia posiedzeń komisji. 

 Projekt porządku dziennego posiedzenia wrześniowego: 

Koordynatorzy przyjęli projekt porządku dziennego po usunięciu części dotyczących 
Cypru i przed aktualizacją ze strony sekretariatu. 
Zaktualizowany porządek dzienny będzie rozdawany przez koordynatorów po 
zatwierdzeniu go przez przewodniczącego. 

 Uwagi ze strony francuskich władz dotyczące petycji 1327-10. 
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Koordynatorzy zgodzili się, że przewodniczący powinien wystosować stosowną 
odpowiedź do stałego przedstawicielstwa Francji, w której zwróci się o wyjaśnienie 
uwag i podkreśli obowiązek lojalnej współpracy pomiędzy instytucjami w interesie 
europejskich obywateli. 

 Petycja 359/2012. P. Iturgaiz zaproponował zmianę zaleceń dla powyższej petycji w 
sposób następujący:

„INFORMACJE:

W 2012 r. KE rozpatrywała sprawę w sprawie skarg dotyczących wierceń naftowych na 
wodach hiszpańskich w pobliżu Wysp Kanaryjskich. W Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej C/183/2012 z dnia 23 czerwca 2012 r. opublikowano następującą decyzję: 
Komisja nie ma powodów, aby uznać, że te potencjalne roboty mogą naruszyć obowiązujące 
przepisy UE. 

ZALECENIA:

- ogłoszenie dopuszczalności;

- poinformowanie składającego petycję o powyższej kwestii oraz przesłanie mu tekstu 
przedmiotowej decyzji Komisji;

- zamknięcie”

(punkt przełożony)

12. Petycja 771/2012, którą złożył Maurizio Lancellotti w sprawie planowanego 
składowania odpadów w Pian dell'Olmo

Głos zabrali: przewodnicząca, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro 
Bertucci - Marinella Ricceri (składający petycję), Komisja (Giuseppe Manganaro), 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Decyzja: Po interesującej dyskusji z udziałem składających petycje, komisja 
zadecydowała, iż należy pozostawić postępowanie w sprawie petycji otwarte. Do 
komisji ENVI zostanie skierowane pismo z prośbą o opinię.  Komisja zadecydowała, 
iż podczas następnej wizyty rozpoznawczej w październiku odwiedzi składowisko 
odpadów w Pian dell'Olmo.  Komisja zwróci się do Komisji Europejskiej o dalsze 
informacje.

13. Petycja 1345/2009, którą złożył Michał Racki (Polska) w sprawie kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego na Dolnym Śląsku w Polsce
oraz
petycja 46/2010, którą złożyła Irena Rogowska (Polska) w imieniu stowarzyszenia 
„Stop Odkrywce”, w sprawie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na Dolnym 
Śląsku (Polska).
(w obecności składających petycję)
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Głos zabrali: przewodnicząca, Robert Chruściel, Zbigniew Barski (wójt gminy Gubin) 
Tomasz Waśniewski (składający petycję), Komisja (Jean F. Brakeland), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Komisja zwróci się do Komisji 
Europejskiej o dodatkowe informacje.  Komisja odwiedzi podczas następnej wizyty 
rozpoznawczej w październiku ww. odkrywkową kopalnię węgla brunatnego na 
Dolnym Śląsku (Polska). 

14. Petycja 1456/2008, którą złożyła Maria Luisa Rivera Alvarez (Hiszpania) 
w imieniu Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, w sprawie 
szkodliwego wpływu ośrodków wydobycia łupków nielegalnie funkcjonujących 
pod gołym niebem w miejscowości Arnado (Oencia, Leon)

Głos zabrali: przewodnicząca, Komisja (José Ramos Florido), Margrete Auken, Willy 
Meyer

Decyzja: Komisja postanowiła, że rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte w 
oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony Komisji Europejskiej, która czeka na 
przyjęcie oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tego projektu. 

Posiedzenie kontynuowano pod przewodnictwem Willy'ego Meyera (wiceprzewodniczącego) 
od godz. 16.30.

15. Petycja 980/2007, którą złożył Torkild Todsen (Dania), w imieniu 
„Borgergruppen” („Grupy obywatelskiej”), w sprawie projektu autostrady 
między miejscowościami Kiplev i Sønderborg w Danii

Głos zabrali: wiceprzewodniczący Willy Meyer, Komisja (J. F. Brakeland), Margrete 
Alken. 

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte; do duńskiego ministra środowiska 
zostanie skierowane pismo z prośbą o wyjaśnienia dotyczące projektu autostrady. 

16. Petycja 323/2011, którą złożył Alejandro Sanchez (Hiszpania) w imieniu 
„Fundacion Equo”, w sprawie domniemanego naruszania przez Wspólnotę 
Madrytu i Radę Miejską Madrytu (Hiszpania) dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 
maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

Głos zabrali: wiceprzewodniczący Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia 
(składający petycję), Komisja (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría, María 
Irigoyen Pérez
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Decyzja: Komisja wszczęła wobec Hiszpanii postępowanie w sprawie naruszenia 
dyrektywy 2008/50/WE. Komisja zadecydowała, iż rozpatrywanie petycji pozostaje 
otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony Komisji. 

17. Petycja 806/2010, którą złożył Emmanouil Domazakis (Grecja) w imieniu 
przedsiębiorstwa „Creta Farm”, w sprawie pytania pisemnego do Komisji 
dotyczącego rzekomego zanieczyszczenia gleby i morza  spowodowanego 
działalnością „Creta Farm”

Głos zabrali: wiceprzewodniczący Willy Meyer, Maria Stavropulu (w imieniu 
składającego petycję), Komisja (Keir McAndrew)

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji.

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

Następujące petycje zostaną zamknięte.  249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Poniższe petycje zostaną przesunięte z części „B” i ich rozpatrywanie pozostanie 
otwarte. 
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 19 września 2012 r., w godz. 15.00 – 18.30
 20 września 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30

Willy Meyer (wiceprzewodniczący) zamknął posiedzenie o godz. 17.45.

Załączniki:

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (w dniu 19 czerwca 
2012 r.).
Lista petycji do ponownego rozpatrzenia, zamknięcia lub wycofania na podstawie załącznika.  
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu,

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu,
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