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Komisja Petycji

PETI_PV(2012)210_1

PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 19 września 2012 r., w godz. 15.30 – 18.00

oraz 20 września 2012 r., w godz. 09.00 – 12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 19 września 2012 r., o 
godz. 15.05.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2012(210_1)v1

Przewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie Mazzoni i opinia sporządzona przez 
N. Salavrakosa zostaną poddane pod głosowanie i że listy głosowań zostały rozdane.

Przewodnicząca zwróciła uwagę posłów na główne punkty porządku dziennego oraz 
na obecność składających petycję w związku z punktami 8, 10, 11, 15, 16, 17 i 18.

Angelika Werthmann oświadczyła, że pod koniec posiedzenia pragnie zabrać głos w 
sprawie punktu porządku dziennego dotyczącego Ley de Costas.

Porządek dzienny został następnie przyjęty.

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń z dni PETI_PV(2012)0619

Protokół posiedzenia z dnia 19 września 2012 r. został zatwierdzony.

3. Komunikaty przewodniczącej

Rozdano załącznik do komunikatu przewodniczącej w celu zgłoszenia uwag 
dotyczących ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z 
przedstawionych powodów. Petycje 1065/2010 i 1120/2010 zostały wycofane z listy. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag dotyczących tych zaleceń, uznano je za przyjęte.

Przewodnicząca poinformowała, że Karen Lone Chioti, która przez ponad 25 lat 
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pracowała w sekretariacie Komisji Petycji przechodzi z końcem miesiąca na 
emeryturę. Przewodnicząca złożyła wyrazy uznania dla pani Chioti za wyjątkowe 
umiejętności językowe i wytężoną pracę w sekretariacie, podziękowała jej w imieniu 
Parlamentu i złożyła jej najlepsze życzenia z okazji przejścia na emeryturę. Posłowie 
poparli jej uwagi brawami. 

4. Sprawy różne

Nie omawiano żadnych innych spraw.

5. Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
za rok 2011

(2012/2049(INI)) Sprawozdawczyni: MAZZONI (PPE)
– rozpatrzenie poprawek
– przyjęcie projektu sprawozdania

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken (poprawka ustna)

Poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9 zostały przyjęte, poprawka 6 została przyjęta wraz z 
poprawką ustną.
Sprawozdanie zostało przyjęte 19 głosami za przy 1 głosie przeciw.

6. Opinia w sprawie wytycznych dla budżetu na rok 2013 – inne sekcje – Rzecznik 
Praw Obywatelskich (2012/2092 (BUD)) Sprawozdawca: SALAVRAKOS (EFD)
– rozpatrzenie poprawek
– przyjęcie projektu opinii

Głos zabrali: przewodnicząca

Poprawka 1 została odrzucona, poprawka 2 została przyjęta.
Opinia została przyjęta 19 głosami za przy 1 głosie przeciw.

7. Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich dotyczącego postępowania w sprawie skargi 2591/2010/GG 
wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej (dotyczącej rozbudowy lotniska w 
Wiedniu)
Sprawozdawczyni: AUKEN (ZIELONI)
(rozpatrzenie: 06.11.12)
– pierwsza wymiana poglądów

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken (sprawozdawczyni), Victor Boştinaru, 
Peter Jahr, Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli i Jean-François Brakeland 
(przedstawiciel Komisji)

Komisja zwróciła uwagę na znaczenie przygotowania opinii w sprawie wniosku 
Komisji dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. Przedstawiciele władz austriackich zostaną zaproszeni do udziału w 
posiedzeniu w listopadzie, na które przewidziano przyjęcie sprawozdania.
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8. Petycja 757/2010, którą złożył Hartmut Tannenberger (Niemcy) z mniej więcej 
11 000 podpisów, w sprawie zanieczyszczenia powietrza w regionie Rudaw na
granicy pomiędzy Niemcami i Czechami

Głos zabrali: przewodnicząca, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (składający 
petycję), Jean-François Brakeland (przedstawiciel Komisji), Peter Jahr, Holger 
Krahmer.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie konkretnych informacji z harmonogramem prowadzącym do 
rzeczywistych i mierzalnych postępów. Zostanie skierowane pismo do władz czeskich.

9. Petycja 1266/2011, którą złożył Pedro Pozas Terrados (Hiszpania) w imieniu 
Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España) w sprawie przeniesienia orki do zoo w 
Hiszpanii z naruszeniem unijnej dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznych
oraz
Petycja 1392/2011, którą złożyła Sigrid Lüber (Szwajcaria) w imieniu „Ocean 
Care”, z 60 588 podpisami, w sprawie niewoli wielorybów i delfinów oraz 
wynikającego z niej naruszenia przepisów dyrektywy Rady 1999/22/WE 
dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych
oraz
Petycja 394/2010, którą złożył Rubén Pérez Sueiras (Hiszpania) w sprawie 
niezgodności sytuacji w ogrodach zoologicznych w Outeiro de Rey w Lugo 
z prawem UE

Głos zabrali: przewodnicząca, Michael O'Brian (przedstawiciel Komisji),Pilar Ayuso, 
Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover i Miguel Angel Martínez Martínez.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji 1266/2011 pozostaje otwarte; rozpatrywanie petycji 
1392/2011 i 0394/2010 pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji.

Od godz. 16.50 dalszej części posiedzenia przewodniczył Carlos José Iturgaiz Angulo.

10. Petycja 755/2010, którą złożył Tony Lowes (Irlandia) w imieniu organizacji 
Friends of the Irish Environment, w sprawie niewdrożenia przez Irlandię 
europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do 
wydobywania torfu

Głos zabrali: przewodniczący, Andrew Jackson (składający petycję), Connor 
O'Raghallaigh (przedstawiciel władz irlandzkich), Jean-François Brakeland 
(przedstawiciel Komisji), Marian Harkin, Margrete Auken i Nessa Childers

Irlandzki rząd przyjął ostatnio nowe środki wyrównawcze dla osób wydobywających 
torf tradycyjnymi metodami na małą skalę, wraz z sankcjami za nieprzestrzeganie, w 
szczególności przez podmioty przemysłowe.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące wdrożenia środków podjętych przez rząd. Komisja 
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rozważy włączenie tej petycji do programu ewentualnej misji rozpoznawczej do 
Irlandii.

11. Petycja 453/2007, którą złożył Stefcho Minchev (Bułgaria), z 18 podpisami 
członków rodzin czternastu zaginionych marynarzy, w sprawie rzekomego 
zaniedbania przez Bułgarię w ustaleniu przyczyn zatonięcia statku na Morzu 
Czarnym oraz w akcjach ratunkowych
oraz
Petycja 1093/2011, którą złożył Stefcho Minchev (Bułgaria) w sprawie odmowy 
władz bułgarskich dotyczącej należytego zbadania zaginięcia statku „Hera” na 
Morzu Czarnym w lutym 2004 r.

Głos zabrali: przewodniczący, Stefcho Minchev (składający petycję), Giovanni 
Mendola (przedstawiciel Komisji).

Decyzja: W świetle odpowiedzi pisemnej udzielonej przez władze bułgarskie i po 
wysłuchaniu składającego petycję posłowie uznali, że komisja osiągnęła wszystko, co 
było możliwe w zakresie jej kompetencji i petycja została zamknięta.

12. Posiedzenie koordynatorów w godz. 17.30 – 18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie 20 września o godz. 9.10.

13. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

1) Misja rozpoznawcza do Polski i Włoch zaplanowana na 29–31 
października 2012 r.
Koordynatorzy zapoznali się z projektami programów. Zostanie zasięgnięta opinia 
Wydziału Prawnego w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących kryteriów 
kwalifikowalności posłów do kierowania delegacjami.

2) Misje rozpoznawcze w 2013 r.
Zgodnie z wymogiem zobowiązującym komisje do przedłożenia Prezydium do 
połowy października wstępnego kalendarza wizyt delegacji na rok 2013 r. 
koordynatorzy postanowili przedstawić następujące wstępne propozycje miejsc wizyt, 
z zastrzeżeniem ewentualnych później zgłoszonych propozycji uzgodnionych z 
koordynatorami: 
– Hiszpania, Galicja

– Francja, Fuenterrabia
– Irlandia 

– Grecja
Jeśli chodzi o wysłuchania publiczne, komisja PETI razem z Komisją Europejską i 
komisją LIBE będzie współorganizatorem wysłuchania publicznego w dniu 19 lutego 
2013 r. na temat obywatelstwa europejskiego.

3) Warsztaty Komisji dotyczące petycji w sprawie gazu łupkowego – 9 
października
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Program warsztatów organizowanych wspólnie z departamentem tematycznym i w 
konsultacji z grupami politycznymi został zatwierdzony. Zaproponowano zaproszenie 
dodatkowych ekspertów, którzy zostaną uwzględnieni w programie w drodze 
pisemnych konsultacji koordynatorów. Sprawozdawcy parlamentarni z komisji ENVI 
i ITRE, składający petycje, inni eksperci i przedstawiciele sektora, a także 
przedstawiciele Komisji z DG ENV i DG ds. Energii zostaną zaproszeni do udziału w 
debacie.

4) Zalecenia dotyczące petycji poddane w wątpliwość przez posłów
Dyskusja została przełożona na następne posiedzenie.

5) Wnioski przedstawione przez grupę PPE w sprawie
przepisów dotyczących delegacji komisji

stosowania art. 202 dotyczącego krótkich rezolucji
Dyskusja została przełożona na następne posiedzenie.

6) Terminy posiedzeń komisji w 2013 r.
Lista terminów posiedzeń w przyszłym roku została zatwierdzona.

7) Wstępny projekt porządku dziennego posiedzenia w dniu 8 i 9 
października

Zatwierdzenie odbędzie się w drodze procedury pisemnej.

8) Lista budzących wątpliwości petycji, które wpłynęły od lipca
Udostępniona lista została zatwierdzona i zostanie przekazana posłom w celu 
zatwierdzenia przez nich we wtorek 25 września.

9) Sprawy różne, informacje
Posłowie zapoznali się z udostępnionymi informacjami.

14. Petycja 0693/2011, którą złożył Alberto Scoccianti (Włochy) w sprawie opóźnień 
w płatnościach dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze ochrony 
zdrowia we Włoszech
oraz
Petycja 703/2011, którą złożył Alberto Crisafi (Włochy) w imieniu 
przedsiębiorstwa BSN Medical, w sprawie opóźnień w płatnościach dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze ochrony zdrowia we 
Włoszech,
oraz
Petycja 704/2011, którą złożył Alessandro Pater (Włochy) w imieniu 
przedsiębiorstwa Medical System, w sprawie opóźnień w płatnościach dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze ochrony zdrowia we 
Włoszech

Głos zabrali: przewodnicząca, Idaira Robayna Alfonso (przedstwicielka Komisji) i 
Peter Jahr.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte, Komisja została jednak 
poproszona o uważne monitorowanie transpozycji i stosowania nowych przepisów oraz 
o składanie komisji sprawozdań.
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15. Petycja 133/2012, którą złożył poseł do PE Andrew Duff (Wielka Brytania) 
w imieniu Unii Europejskich Federalistów, w której wzywa się Parlament 
Europejski, na podstawie art. 48 ust. 2 TUE, do rozpoczęcia tworzenia unii 
fiskalnej

Głos zabrali: przewodnicząca, Andrew Duff (składający petycję), Stephanie Riso 
(przedstawiciela Komisji) Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr i Lena Kolarska-Bobińska.

Celem tej propozycji jest przygotowanie usystematyzowanej debaty na temat rozwiązań 
prowadzących do wyjścia z obecnego kryzysu finansowego i zadłużeniowego. W 
międzyczasie przewodniczący Rady i Komisji przedstawili wiele propozycji 
dotyczących unii bankowej i fiskalnej, w tym konieczności zmiany Traktatu, która 
nawiązuje do ducha tej petycji. Składający petycję wezwali Parlament do skorzystania z 
praw nadanych mu przez Traktat z Lizbony i stworzenia platformy dla odbycia debaty z 
obywatelami w celu przygotowania fundamentu, który ległby u podstaw przyszłego 
konwentu.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Komisja Petycji – w konsultacji z 
Komisją Spraw Konstytucyjnych – planuje duże wysłuchanie publiczne z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i składających petycję w 
toku 2013 r. (Europejski Rok Obywateli), aby określić priorytety dla konwentu, który 
zostanie zwołany przez Parlament nowej kadencji w 2015 r.

Od godz. 10.05 dalszej części posiedzenia przewodniczyła Chrysoula Paliadeli.

16. Petycja 745/2012, którą złożył Mauro Sbroggio (Włochy), w sprawie naruszeń 
prawodawstwa UE w dziedzinie konkurencji i inwestycji w Bułgarii

Głos zabrali: przewodnicząca, Mauro Sbroggio (składający petycję), Daniel Kramer 
(przedstawiciel Komisji), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Peter Jahr i 
Nikolaos Salavrakos.

Główna kwestia podnoszona w petycji dotyczyła braku pewności prawnej w Bułgarii; 
kilka orzeczeń sądów cywilnych i wreszcie nawet Sądu Najwyższego nie zostało 
wykonanych.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Zwrócono się do Komisji o podjęcie 
pilnych kroków. Do władz bułgarskich zostanie skierowane pismo z prośbą o złożenie 
wyjaśnień.  

Od godz. 10.40 dalszej części posiedzenia przewodniczyła Erminia Mazzoni.

17. Petycja 70/2012, którą złożył Imre Juhasz (Węgry), z 2 podpisami, w sprawie 
wniosku o unieważnienie rezolucji nr 1487/2007 słowackiej Rady Narodowej 
dotyczącej niezaskarżalności dekretów Benesza
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Głos zabrali: przewodnicząca, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (składający 
petycję), Vincent Depaigne (przedstawiciel Komisji), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, 
Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka i 
Gerald Häfner.

W dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że rząd słowacki ponownie potwierdził dekrety 
Benesza w 2007 r.

Przewodnicząca odnotowała fakt nieobecności słowackiego posła podczas tej debaty.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Do władz słowackich zostanie 
skierowane pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień. 

18. Petycja nr 1314/2011, którą złożył Jean-Marie Taga Fosso (Francja) w sprawie 
odmowy dostępu do sądowego postępowania odwoławczego przez Zjednoczone 
Królestwo

Głos zabrali: przewodnicząca, Jean-Marie Taga Fosso (składający petycję), Carlo Zadra 
(przedstawiciel Komisji), Peter Jahr i Victor Boştinaru.

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji. Do komisarz Reding zostanie skierowane pismo z prośbą o 
rozpatrzenie tego indywidualnego przypadku.

19. Angelika Werthmann zabrała głos w sprawie jednego z punktów porządku dziennego i 
poprosiła Komisję o przekazanie informacji otrzymanych od składającego petycję na 
temat domniemanej budowy nowych budynków na Teneryfie na obszarach, gdzie 
pierwotne zabudowania zostały zburzone pod pretekstem naruszenia przepisów 
dotyczących strefy przybrzeżnej.

20. Petycje sekcji B

Petycje 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012, 0415/2012 zostały zamknięte na podstawie pisemnych 
odpowiedzi Komisji Europejskiej lub opinii innych komisji.

Petycje 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 i 1322/2011 
zostaną przeniesione do sekcji B i omówione jako punkty „A” na jednym z 
późniejszych posiedzeń.

21. Termin i miejsce następnego posiedzenia

8 października, w godz. 15.00 – 18.30 i 9 października, w godz. 9.00 – 12.30

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12:35:00.
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Załączniki:

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (w dniu 12 lipca 2012 r.)
Lista petycji do zamknięcia na podstawie załącznika do uwag przewodniczącej
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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 (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Elena Băsescu (1,2)

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

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (1,2)

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

Zoltán Bagó (2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
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