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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_OJ (2013)0220

PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 20 lutego 2013 r., o godz. 
10.00.

* * *

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego oraz komunikaty przewodniczącej
PETI_OJ(2013)217_1

Porządek dzienny został przyjęty w postaci przedstawionej w niniejszym protokole.
Rozdano załącznik do uwag przewodniczącej w celu zgłoszenia uwag dotyczących 
ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z podanych powodów. C. Iturgaiz 
sprzeciwił się ponownemu otwarciu petycji 1266/2009.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:

Protokoły posiedzeń z dnia 6 listopada i 3 grudnia 2012 r. zostały przyjęte

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

a. Wizyta rozpoznawcza w Madrycie – Ley de Costas.

Koordynatorzy postanowili zwrócić się do grupy roboczej ds. Ley de Costas o przedstawienie 
terminu wizyty, wskazanie szczegółowych celów oraz przedstawienie propozycji do co składu 
delegacji.

b. Inne wizyty: Grecja i Polska

Przypomniano jedynie koordynatorom, że powinni rozpatrzyć skład tych delegacji, które 
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wstępnie są planowane na koniec maja.

c. Europejska inicjatywa obywatelska: uaktualnienie

Europejska inicjatywa obywatelska, nosząca następujący tytuł, otrzymała już 
najprawdopodobniej 1 000 000 podpisów i obecnie trwa proces weryfikacji.

Tytuł inicjatywy brzmi: Dostęp do wody i infrastruktury sanitarnej to prawa człowieka!
Woda jest dobrem publicznym, nie towarem! Inicjatywę wspiera następująca organizacja:
Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU).

Jak tylko wpłynie oficjalny komunikat w tej sprawie, posłowie zostaną o nim niezwłocznie 
poinformowani.

d. Komunikaty komisji PETI w kontekście polityki komunikacji PE.

Koordynatorzy zapoznali się z dokumentacją dotyczącą strategii komunikacji komisji. 

W Parlamencie do DG COMM jest odpowiedzialna za ogólną strategię komunikacji 
instytucji. Komisje parlamentarne pełnią rolę uzupełniającą w tym zakresie, zaś każda 
komisja wnosi swój wkład, biorąc pod uwagę własny zakres odpowiedzialności, również we 
współpracy z działem ds. działalności redakcyjnej DG IPOL/EXPOL. Pracownicy DG 
COMM są obecni na każdym posiedzeniu komisji i utrzymują stały kontakt z sekretariatami 
komisji.

e. Ogłoszenia:

 Przedłożone petycje budzące wątpliwości: w związku ze zmianami kadrowymi i 
innymi ważnymi priorytetami sekretariat nie był w stanie przedstawić listy 
budzących wątpliwości petycji przedłożonych przez obywateli UE w ostatnich 
dwóch miesiącach; normalna obsługa zostanie zapewniona tak szybko, jak to 
możliwe.

 Przegląd petycji otwartych od dłuższego czasu: Sekretariat prowadzi obecnie
przegląd otwartych petycji, które pozostawały zawieszone lub nie prowadzono w 
ich sprawie działań przez dłuższy czas, w szczególności tych, które wpłynęły 
przed obecną kadencją.

 Petycja 0901/2008 zostanie omówiona na następnym posiedzeniu.

f. Główne tematy następnych posiedzeń komisji: 

 20 marca: pierwsza wymiana dotycząca sprawozdania rocznego za rok 2012, 
opinia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, projekt misji 
rozpoznawczej w Galicji, petycja dotycząca Notre-Dame des Landes, petycje 
przeciwko wiwisekcji, petycje dotyczące kredytów hipotecznych w Hiszpanii 
(przeniesione z poprzedniego posiedzenia), petycje dotyczące niepełnosprawności 
oraz petycje na temat emerytur na Węgrzech.

 27 maja: Profesor Seralini odpowiedział na zaproszenie komisji do udziału w 
dyskusji na temat bezpieczeństwa żywności, wskazując, że może wziąć udział w 
majowym posiedzeniu. Podczas majowego posiedzenia komisja powinna również 
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zaplanować przedstawienie sprawozdania na temat sprawozdania rocznego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, dla którego sprawozdawca powinien zostać 
wyznaczony w marcu.

4. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej we Włoszech (29-31 października 2012 r.)

Głos zabrały: przewodnicząca, Judith Merkies, Margrete Auken

Członkowie delegacji pogratulowali sekretariatowi organizacji i powodzenia wizyty 
rozpoznawczej, która pomogła obywatelom znaleźć rozwiązanie poważnego problemu 
zarządzania odpadami i zanieczyszczenia.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 27 głosami za, przy braku głosów przeciw i 
wstrzymujących się.
Popr. 1, 4, 5 (część pierwsza), 6, 7 przyjęte, popr. 2, 3, 5 (część druga), 7 odrzucone

5. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej w Galicji (Hiszpania) (11-13 lutego 2013 r.)
- wstępne sprawozdanie ustne 

Głos zabrali: przewodnicząca, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez 
Presedo, Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, 
Carlos José Iturgaiz Angulo

Członkowie delegacji pogratulowali sekretariatowi organizacji i powodzenia wizyty 
rozpoznawczej, która przyczyniła się do poprawy dialogu między obywatelami i władzami 
lokalnymi.

Od godz. 10.40 do godz. 11.40 przewodnictwo objął Carlos Iturgaiz (wiceprzewodniczący)

6. Opinia dotycząca przeglądu oceny oddziaływania na środowisko 
(zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne) (ENVI) (COM(2012)0628 
final (26-10-2012)- 2012/0297(COD)
Sprawozdawca: Nikolaos CHOUNTIS (GUE)

Głos zabrali: przewodniczący, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos 
Ampatzis (Komisja), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Mając na uwadze znaczenie dyrektywy 2011/92/EU, posłowie wyrazili obawy w związku z 
nowymi odstępstwami

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

7. Petycja 0134/2012, którą złożyły Anaïs Berthier i Natacha Cingotti (Francja) w imieniu 
ClientEarth oraz Friends of the Earth Europe, wraz z 14 podpisami, w sprawie dostępu do 
dokumentów UE dotyczących informacji na temat środowiska
(w obecności składającego petycję)
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Głos zabrali: przewodniczący, Anais Berthier (składająca petycję), Jean François Brakeland 
(Komisja), Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Posłowie zaprotestowali wobec braku przejrzystości metody dostępu do dokumentów UE i 
informacji dotyczących środowiska. 

Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji. Wystosowane zostanie pismo informujące do komisji LIBE.

8. Petycja 0357/2012, którą złożył Yann Flory (Francja) w imieniu Nappe phréatique en 
danger – Destocamine, w sprawie zagrożeń dla zasobów wód gruntowych w Wittelsheim 
(Górny Ren)
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodniczący, Yan André i Stephan Chamik (składający petycję), Michèle 
Striffler, Balazc Horvath (Komisja), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Posłowie wyrazili poważne obawy w związku z pilną sytuacją i zdrowiem obywateli

Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji. Wystosowane zostanie pismo do władz francuskich z prośbą o wyjaśnienia i 
przedstawienie harmonogramu demontażu.

Przewodnicząca Erminia Mazzoni zamknęła posiedzenie o godz. 12.29.

* * *

Przewodniczący Carlos Iturgaiz (wiceprzewodniczący) wznowił posiedzenie o godz. 15.05.

* * *

9. Petycja 0943/2012, którą złożyła Jelena Antonova (Łotwa) w sprawie dyskryminacji i 
domniemanego naruszenia swobodnego przepływu osób w Holandii 

Głos zabrali: przewodniczący, Jelena Antonova (składająca petycję), Ruud Skala, prawnik (w 
imieniu składającej petycję), Caroline Loup (Komisja), Angelika Werthmann, Tatjana 
Zdanoka, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Posłowie wyrazili sprzeciw w związku z brakiem działań następczych ze strony Komisji

Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji. Wystosowane zostanie pismo do władz holenderskich. 

10. Petycja 0965/2011, którą złożyła Tammy Nørgård (USA), w sprawie domniemanego 
pogwałcenia praw człowieka przez władze duńskie
(w obecności składającego petycję)
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Głos zabrali: przewodniczący, Tammy Noergaard (składająca petycję), Marek Stavinoha i 
Sara Chrzanowska (Komisja), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, 
Victor Boştinaru

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.

11. Petycja 0954/2012, którą złożył Vincenzo Antonuccio (Włochy) w sprawie rzekomych 
naruszeń praw człowieka przez władze duńskie
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodniczący, Kenneth Knudsen (w imieniu składającego petycję), Patrizia 
De Luca (Komisja), Angelika Werthmann

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.

12. Petycja 0963/2012, którą złożyła Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin (Filipiny) w 
sprawie swojej niepewnej sytuacji w Danii

Głos zabrali: przewodniczący, Caroline Loup (Komisja), Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.

13. Petycja 0964/2012, którą złożył Fabrizio Infante (Włochy) w sprawie braku kontaktu 
ze swoją córką mieszkającą w Danii

Głos zabrali: przewodniczący, Kenneth Knudsen (w imieniu składającego petycję), Patrizia 
De Luca (Komisja), Angelika Werthmann

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.

14. Petycja 0965/2012, którą złożyła Aleksandra Kawaśnicka (Polska) w sprawie 
rzekomych zaniedbań w opiece zdrowotnej w związku z leczeniem jej córki oraz problemów 
z ojcem dziecka będącym Duńczykiem
Głos zabrali: przewodniczący, Patrizia De Luca (Komisja)

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.
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O godz. 16.50 Willy Meyer (wiceprzewodniczący) objął funkcję przewodniczącego

15. Petycja 0966/2012, którą złożył Kent Cooper (USA) w sprawie domniemanej 
dyskryminacji przez władze duńskie
(w obecności przedstawiciela składającego petycję)

Głos zabrali: przewodniczący, Tammy Noergaard (w imieniu składającego petycję), Caroline 
Loup (Komisja)

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.

16. Petycja 1078/2012, którą złożyła Marion Weilharter (Austria) w sprawie sporu 
dotyczącego uprowadzenie jej dziecka oraz wdrażanie Konwencji haskiej przez Danię
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodniczący, Marion Weilharter (składająca petycję), Markus Zalewski 
(Komisja), Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Bouilland, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji. Skierowane zostanie pytanie ustne do Komisji Europejskiej oraz wystosowane pismo do 
władz duńskich.  Przekazano do informacji komisji LIBE i FEMM. Posłowie zwrócili się o 
zorganizowanie dnia roboczego w Kopenhadze z udziałem władz duńskich.

17. Petycja 0319/2010, którą złożył Ian Lumley (Irlandia) w imieniu „National Trust for 
Ireland”, w sprawie domniemanych naruszeń prawodawstwa europejskiego w związku 
z zainicjowaniem irlandzkiego krajowego programu budowy autostrad/dróg dwupasmowych

Głos zabrali: przewodniczący, Jean François Brakeland (Komisja)

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji.

18. Petycja 0492/2010, którą złożył José Enrique Sanz Salvador (Hiszpania) w imieniu 
Arca Ibérica, w sprawie osuszania terenów podmokłych w gminie Benicassim w prowincji 
Castellón
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodniczący, María Francisca Conde Montesinos (składający petycję), Ivan 
Cherma Cortés (przedstawiciel Rady Benicassim), Daniel Fernández Gómez (Komisja), Ana 
Miranda

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze strony 
Komisji, o ile składający petycję dostarczą dalszych informacji.
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* * *

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

Następujące petycje zostaną zamknięte. 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 
1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 
0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 
0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

Poniższe petycje zostaną przesunięte z części „B” i ich rozpatrywanie pozostanie otwarte: 
0713/2005, 0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Termin i miejsce następnego posiedzenia

  20. 03. 2013 r. w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

Załączniki:

Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od czasu ostatniego posiedzenia (21-22 stycznia 
2013 r.)
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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

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, 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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
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