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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 20 marca 2013 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 20 marca 2013 r. o godz. 
9.20.

1. Przyjęcie porządku dziennego
PETI_OJ\930410

Przewodnicząca oznajmiła, że omówienie pkt 5 projektu porządku dziennego (wizyta 
informacyjna w Galicji) zostało przełożone na następne posiedzenie, gdyż prace nad 
sprawozdaniem nie zostały jeszcze zakończone. Poinformowała ona także o zmianie 
kolejności punktów w projekcie porządku obrad.

Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym 
protokole.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dni:

21–22 stycznia 2013 r. PV\925007

Protokół został zatwierdzony.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała posłów, że członek komisji Simon Busuttil został 
wybrany do parlamentu maltańskiego. Oznajmiła, że w imieniu komisji wystosuje 
pismo z podziękowaniem za pracę Simona Busuttila na rzecz Komisji Petycji oraz 
życzeniami powodzenia w sprawowaniu tej nowej funkcji.

Następnie poinformowała posłów, że składający petycję lub ich przedstawiciele będą 
obecni przy omawianiu następujących petycji: 
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1459/2012, którą złożyła Judith Klein (Węgry) w imieniu Open Society Foundations i 
przy wsparciu 12 stowarzyszeń, w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy 
strukturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w niektórych państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej

1273/2010, którą złożył Lorenzo Torto (Włoch) w sprawie prawa osób 
niepełnosprawnych do wykonywania pracy za wynagrodzeniem

1342/2012, którą złożył Raphael Romi (Francja) w imieniu stowarzyszeń ACIPA i 
CéDpa, w sprawie proponowanej budowy lotniska w Notre-Dame-des-Landes 
(Francja) oraz rzekomego nieprzestrzegania przepisów UE w dziedzinie ochrony 
środowiska

1632/2012, którą złożył Alain Mustière (Francja) w imieniu stowarzyszenia 
ACIPRAN z 3 000 podpisów, w celu wyrażenia poparcia dla proponowanej budowy 
lotniska w Notre-Dame-des-Landes (Francja)

1645/2012, którą złożył Bruno Genty (Francja) w imieniu France Nature Environment 
i 5 innych stowarzyszeń, przeciwko temu samemu projektowi

1256/2012, którą złożyła Michele Thew (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej 
Koalicji na Rzecz Zaprzestania Eksperymentów na Zwierzętach (ECEAE), z 220 000 
podpisów, w sprawie zaprzestania eksperymentów na zwierzętach w przemyśle 
kosmetycznym

0336/2012, którą złożył C.R. (Dania) w sprawie powszechnego w Danii obcinania 
prosiętom ogonów

1251/2011, którą złożył Eric Catten (Wielka Brytania) w sprawie problemów 
związanych z nabyciem nieruchomości na Cyprze

0474/2012, którą złożył Katus Karoly (Węgry) w imieniu Szolgálat és Becsület 
Érdekvédelmi Mozgalom, wraz z 1860 podpisami, w sprawie zlikwidowania 
systemów wczesnych emerytur na Węgrzech

1261/2012, którą złożył László Kuti (Węgry) w imieniu stowarzyszenia KNOE w 
sprawie zniesienia systemu wczesnych emerytur na Węgrzech

Rozdano załącznik do komunikatów przewodniczącej. Przyjęto wniosek W. Meyera, 
by pozostawić otwarte rozpatrywanie petycji 1408/2010 i 1157/2010. W związku z 
tym, że nie przedstawiono innych wniosków i uwag, propozycje zawarte w załączniku 
zostały przyjęte i dołączone do protokołu.

4. Sprawy różne

Brak.

W obecności Komisji Europejskiej

5. Wizyta rozpoznawcza w Galicji
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Przełożono na następne posiedzenie.

6. Petycja 1160/2009, którą złożył Werner Sandig (Niemcy) w sprawie budowy 
dwóch elektrowni wiatrowych w przygranicznym czeskim regionie Uścia nad 
Łabą i ich szkodliwych skutków dla środowiska pobliskich niemieckich 
rezerwatów przyrody

Głos zabrali: przewodnicząca, Ctibor Kocman (Komisja) oraz Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji Europejskiej dotyczące w szczególności decyzji władz czeskich w sprawie 
pozwoleń na budowę farmy wiatrowej oraz możliwości odwołania decyzji po obu 
stronach granicy. 

7. Petycja 1459/2012, którą złożyła Judith Klein (Węgry) w imieniu Open Society 
Foundations i przy wsparciu 12 stowarzyszeń, w sprawie niewłaściwego 
wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych w niektórych państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Głos zabrali: przewodnicząca, Judith Klein (składająca petycję), Michael Ralph 
(Komisja), Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Jaroslav Paška oraz Peter Jahr 

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji dotyczące w szczególności wskaźników wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu przeniesienia kompetencji w zakresie opieki ze szczebla 
instytucjonalnego na lokalny w państwach członkowskich. Do władz wspomnianych 
państw członkowskich zostaną skierowane pisma.
Petycja przekazana komisji CONT, w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykorzystania i nieprawidłowości przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych w 
państwach członkowskich UE wymienionych w petycji, oraz do komisji REGI w celu 
uzyskania informacji w sprawie przejrzystości wykorzystania funduszy, a także 
wniosek o wprowadzenie uwarunkowań ex ante przy wprowadzaniu zmian do 
przyszłego rozporządzenia w sprawie instrumentów strukturalnych. 

8. Petycja 0279/2012, którą złożył I.T. (Węgry) w sprawie reformy systemu rent dla 
osób niepełnosprawnych na Węgrzech

Głos zabrali: przewodnicząca, Ilaria Brazzodouro (Komisja), Kinga Göncz, Miguel 
Angel Martínez Martínez oraz Zoltán Bagó

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Posłowie poparli propozycję Miguela Angela Martíneza Martíneza, by 
zwrócić się do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie oceny, w jakiej mierze kryzys 
dotyka osób niepełnosprawnych lub utrzymujących się z renty inwalidzkiej, nie tylko 
na Węgrzech, ale we wszystkich państwach członkowski UE. Pismo z wnioskiem o 
przeprowadzenie takiego badania zostanie skierowane do właściwego Komisarza.

9. Petycja 1273/2010, którą złożył Lorenzo Torto (Włochy) w sprawie prawa osób 
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niepełnosprawnych do wykonywania pracy za wynagrodzeniem

Głos zabrali: przewodnicząca, Lorenzo Torto (składający petycję), Ilaria Brazzodouro 
(Komisja), Miguel Angel Martínez Martínez oraz Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostanie skierowane 
pismo, z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego podjęcie decyzji w sprawie uchybienia przez 
Włochy zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niepełnym 
przetransponowaniem do prawa krajowego dyrektywy 2000/78/WE trwa tak długo, 
oraz z wnioskiem o przyspieszenie procedury. Do Komisji skierowane zostanie pismo 
z zapytaniem, dlaczego skierowanie sprawy do Trybunału zabrało tyle czasu. 
Następne pismo zostanie wysłane do władz włoskich z ponagleniem do pełnego 
przetransponowania i stosowania tej dyrektywy.

Carlos José Iturgaiz Angulo (wiceprzewodniczący) objął przewodnictwo o godz. 11.32.

10. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2012 r. (art. 202 ust. 8 
Regulaminu) (2013/2013 INI 2012)

Sprawozdawca: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Sprawozdawca przedstawił projekt uzasadnienia rocznego sprawozdania komisji i 
zaproponował następujący kalendarz prac:

Rozpatrzenie projektu sprawozdania: posiedzenie kwietniowe (24–25 kwietnia) 
Termin składania poprawek: 2 maja 2013
rozpatrzenie poprawek: posiedzenie majowe (27–28 maja)
Głosowanie w komisji: posiedzenie czerwcowe (19 czerwca)
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: sesja wrześniowa

Głos zabrali: przewodniczący, sprawozdawca, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel 
Garcés Ramón oraz Elena Băsescu 

O godz. 11.37 przewodnictwo objęła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.41.

W godz. 11.30–12.30 – posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

11. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

15.00

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) wznowiła posiedzenie o godz. 15.00.

12. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

1) Ustąpienie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z urzędu 
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W ubiegłym tygodniu Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich N. Diamandouros 
poinformował, że zamierza ustąpić z piastowanego urzędu z dniem 1 października br.

Obwieszczenie to oznacza, że Parlament powinien uruchomić procedurę prowadzącą 
do wyłonienia jego następcy. Komisja Petycji odgrywa w tym procesie istotną rolę. 
Nota informacyjna na temat możliwego kalendarza wyborów została rozdana 
koordynatorom.

Wybory nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wiążą się z 
dodatkowymi nadzwyczajnymi posiedzeniami komisji (data do ustalenia), a także z 
przesłuchaniami kandydatów otwartymi dla wszystkich posłów do Parlamentu 
Europejskiego.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich weźmie udział w posiedzeniu w dniu 27–28 
maja, aby przestawić swoje sprawozdanie roczne za rok 2012. Sprawozdanie komisji 
na temat sprawozdania rocznego powinno zostać przygotowane i omówione, a 
następnie poddane głosowaniu bardzo szybko, aby zapewnić owocną debatę na 
wrześniowym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu.

Koordynatorzy uzgodnili, że zgodnie z systemem punktów nadeszła obecnie kolej 
grupy EFD, aby wyznaczyć sprawozdawcę w sprawie sprawozdania rocznego 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

2) Misje informacyjne

W dniu 12 marca 2013 r. przewodniczący M. Schulz skierował do komisji pismo z 
zapytaniem, którzy (trzy osoby) z pięciu posłów towarzyszących niedawnej misji do 
Galicji otrzymają zwrot kosztów zgodnie z art. 23 statutu posła. Koordynatorzy 
ustalili, że zwrot kosztów otrzyma troje hiszpańskich posłów: Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Willy Meyer i Ana Miranda. Pismo z odpowiedzią w tej kwestii zostanie 
skierowane do przewodniczącego.

Koordynatorzy zatwierdzili proponowany program wizyty w Madrycie (Ley de 
Costas) i potwierdzili, że Angelika Werthmann będzie przewodniczyć delegacji.

W odniesieniu do wizyty w Grecji (28–31 maja) dotychczas dwie grupy polityczne 
wyznaczyły swoich członków (PPE: C. J. Iturgaiz i C. Mastella; S&D: J. Merkies). 
Koordynatorzy postanowili; że delegacji przewodniczyć będzie J. Iturgaiz.

Koordynatorzy zapoznali się ze wstępnym programie wizyty w Polsce (29–31 maja) i 
stwierdzili, że dotychczas tylko dwaj posłowie, V. Boştinaru i K. Taylor, zostali 
zarejestrowani jako uczestnicy tej delegacji.

3) Wysłuchanie publiczne – wpływ kryzysu na obywateli europejskich (24 
września)

Koordynatorzy zapoznali się ze wstępnym ogólnym programem tego wysłuchania, 
które zostało przygotowane w następstwie dyskusji z AFCO i składającymi petycję. W 
propozycji przewidziano dwóch głównych mówców, którzy poprowadzą dyskusję na 
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ten temat, jak również dyskusje panelowe. Koordynatorzy przyjęli wstępny program i 
potwierdzili, iż należy zwrócić się do przewodniczącego M. Schulza, by otworzył 
przesłuchanie.

4) Odwołania dotyczące zaleceń w sprawie dopuszczalności

Koordynatorzy potwierdzili decyzję, która podjęli na posiedzeniu lutowym, dotyczącą 
potwierdzenia dopuszczalności petycji 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 i 
1369/12 w sprawie przypadków uprowadzenia noworodków ze szpitali w Hiszpanii. 
Wysłuchała uwag C. J. Iturgaiza, który stwierdził, że sądy hiszpańskie prowadzą 
dochodzenie w tej sprawie, oraz potwierdził, że dyskusja nad tymi petycjami zależy 
od stanu zaawansowania dochodzenia sądowego.

5) Działania podjęte w następstwie petycji 0070/2012, którą złożył Imre Juhasz 
(Węgry) wraz z 2 podpisami, w sprawie wniosku o unieważnienie rezolucji nr 
1487/2007 słowackiej Rady Narodowej dotyczącej niezaskarżalności dekretów 
Benesza

Koordynatorzy zapoznali się z obszerną oceną prawną tej petycji przedstawioną przez 
władze Słowacji w następstwie debaty przeprowadzonej w komisji we wrześniu 
ubiegłego roku. Postanowili omówić tę petycję i dokument przedstawiony przez 
stronę słowacką na przyszłym posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych, wyłącznie w 
obecności członków komisji i władz słowackich, bez transmisji internetowej.

6) Wizyta w Danii 

Koordynatorzy uzgodnili, że delegacja komisji uda się jak najszybciej z jednodniową 
wizytą roboczą do Danii w następstwie dyskusji dotyczącej kwestii opieki nad 
dziećmi, przeprowadzonej na posiedzeniu w lutym.

7) Sprawozdanie władz włoskich dotyczące konkurencji w sprawie rynku 
ubezpieczeń pojazdów

Koordynatorzy postanowili, że sprawozdanie to znajdzie się w porządku obrad 
posiedzenia kwietniowego.

8) Sprawy różne

Koordynatorzy zapoznali się z projektem zaleceń zawartym w dokumencie 
Konferencji Przewodniczących Komisji, który został przekazany Konferencji 
Przewodniczących. 

Koordynatorzy zgodzili się, że stosowne byłoby wysłanie pisma do przewodniczącego 
Konferencji Przewodniczących Komisji, w którym zwrócono by uwagę na specyfikę 
procedury rozpatrywania petycji oraz szczegółowe przepisy dotyczące pracy komisji, 
zwłaszcza w odniesieniu do sprawozdań z własnej inicjatywy przedstawianych na 
posiedzeniu plenarnym (art. 202 ust. 2 Regulaminu) oraz wizyt informacyjnych. Inne 
sugestie posłów mogą zostać przedstawione przewodniczącemu na piśmie przed 
terminem, który upływa w piątek 22 marca br.
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13. 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) (COM(2012)0628 
final (26-10-2012)- 2012/0297(COD) – Komisja przedmiotowo właściwa ENVI

Sprawozdawca: Nikolaos Chountis (GUE)

Sprawozdawca przedstawił poprawki i zaproponował następujący kalendarz prac:

Rozpatrzenie projektu dokumentu roboczego:: posiedzenie kwietniowe (24 kwietnia)
Termin składania poprawek: 2 maja 2013
rozpatrzenie poprawek: posiedzenie majowe (27–28 maja)
Głosowanie w komisji: posiedzenie czerwcowe (19 czerwca)

Głos zabrali: przewodnicząca, sprawozdawca, George Kremlis (Komisja), Sandrine 
Bélier, Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru oraz Tatjana Ždanoka

14. Petycja 1342/2012, którą złożył Raphael Romi (Francja) w imieniu stowarzyszeń 
ACIPA i CéDpa, w sprawie proponowanej budowy lotniska w Notre-Dame-des-
Landes (Francja) oraz rzekomego nieprzestrzegania przepisów UE w dziedzinie 
ochrony środowiska

Petycja 1632/2012, którą złożył Alain Mustière (Francja) w imieniu 
stowarzyszenia ACIPRAN z 3 000 podpisów, w celu wyrażenia poparcia dla 
proponowanej budowy lotniska w Notre-Dame-des-Landes (Francja)

Petycja 1645/2012, którą złożył Bruno Genty (Francja) w imieniu France Nature 
Environment i 5 innych stowarzyszeń, przeciwko temu samemu projektowi

Głos zabrali: przewodnicząca, Françoise Verchère (składająca petycję), Sylvain 
Fresneau (składający petycję), Alain Mustière (składający petycję), Bruno Genty 
(składający petycję), Romain Ecorchard (składający petycję), Marie-Claude Blin 
(Komisja), Philippe Boulland, Sandrine Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, 
Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi 
(składający petycję) oraz Gilles Retière (składający petycję)

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Do władz francuskich zostanie wystosowane pismo z zapytaniem o 
działania, jakie władze te podejmują w celu zapewnienia stosowania odnośnego 
europejskiego prawodawstwa. Ponowny wniosek składających petycję o wysłanie 
misji informacyjnej do Notre-Dame-des-Landes zostanie skierowany do 
koordynatorów komisji PETI.

15. Petycja 1256/2012, którą złożyła Michele Thew (Wielka Brytania) w imieniu 
Europejskiej Koalicji na Rzecz Zaprzestania Eksperymentów na Zwierzętach 
(ECEAE), z 220 000 podpisów, w sprawie zaprzestania eksperymentów na 
zwierzętach w przemyśle kosmetycznym

Głos zabrali: przewodniczaca, Katherine Taylor (przedstawicielka składającej 
petycję), Susanne Hoeke (Komisja) and Keith Taylor
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Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Petycja została przekazana komisji ENVI do wiadomości.

O godz. 16.54 przewodnictwo objęła Angelika Werthmann.

16. Petycja 0334/2011, którą złożyła C.C. (Wielka Brytania) w sprawie problemów 
z nabyciem nieruchomości na Cyprze

Petycja 1236/2011, którą złożył Michael Rolfe (Wielka Brytania), z 4 podpisami, 
w sprawie cypryjskiego prawa budowlanego i jego domniemanej niezgodności z 
przepisami UE dotyczącymi ochrony konsumentów

Petycja 1251/2011, którą złożył Eric Catten (Wielka Brytania) w sprawie 
problemów związanych z nabyciem nieruchomości na Cyprze

Głos zabrali: przewodnicząca, Eric Catten (składający petycję), Sophie Ridoux 
(Komisja) oraz Nicole Sinclaire

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze 
informacje. Do władz cypryjskich zostanie wystosowanie pismo z prośbą o to, by 
zajęły one stanowisko w tej kwestii. Połowie oczekiwali bardziej zdecydowanego 
stanowiska Komisji w tej kwestii i poświęcenia szczególnej uwagi ochronie 
konsumenta oraz wprowadzających w błąd praktyk reklamowych.

17. Petycja 0336, którą złożył C.R. (Dania) w sprawie powszechnego w Danii 
obcinania prosiętom ogonów

Głos zabrali: przewodnicząca, Birgitte Iversen Damm z Duńskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Dobrostanu Zwierząt (przedstawicielka składającego petycję), Denis Simonin 
(Komisja), Keith Taylor i Margrete Auken 

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Posłowie oczekiwali, że Komisja przyjmie bardziej zdecydowane 
stanowisko w sprawie hodowców trzody chlewnej niestosujących się do przepisów 
UE, oraz zasugerowali, by Komisja rozważyła uruchomienie postępowanie w sprawie 
uchybienia wobec państw członkowskich, które nie przestrzegają odnośnego 
prawodawstwa UE.

18. Petycja 0267/2012, którą złożył József Darányi (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemu wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0474/2012, którą złożył Károly Katus (Węgry) w imieniu Szolgálat és 
Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, wraz z 1860 podpisami, w sprawie 
zlikwidowania systemów wczesnych emerytur na Węgrzech 

Petycja 0479/2012, którą złożył L.G.T. (Węgry) w sprawie zniesienia systemów 
wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0483/2012, którą złożył Attila Fazekas (Węgry) w sprawie zniesienia 
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systemów wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0625/2012, którą złożył Csaba Nyakó (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemów wczesnego przechodzenia na emeryturę na Węgrzech

Petycja 0762/2012, którą złożył Flórián Koczko (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemu wczesnych emerytur na Węgrzech 

Petycja 1144/2012, którą złożył István Balogh (Węgry) w sprawie zniesienia na 
Węgrzech przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur

Petycja 1261/2012, którą złożył László Kuti (Węgry) w imieniu stowarzyszenia 
KNOE w sprawie zniesienia systemu wczesnych emerytur na Węgrzech

Głos zabrali: przewodniczaca, László Kuti (składający petycję), Károly Katus 
(składający petycję), Helga Vogelmann (Komisja), Csaba Sándor Tabajdi, Victor 
Boştinaru, Kinga Göncz, Zoltán Bagó oraz Heinz K. Becker

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Do stałego przedstawiciela Węgier zostanie wystosowane pismo z 
wnioskiem o wyjaśnienia i zajęcie przez rząd węgierski oficjalnego stanowiska w 
sprawie kwestii poruszonych w petycji. Pismo zostanie również wystosowane do 
komisarza Andora (DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego) z prośbą, by przedstawił on swoją opinię w tej kwestii, a w 
szczególności w sprawie mocy wstecznej tych środków, braku możliwości 
odwoływania się lub rekompensaty, naruszenia należnych praw oraz marginalizacji 
dużej grupy społecznej. Petycja została przekazana komisji EMPL do wiadomości.

19. Petycja 1557/2009, którą złożyła Izabella Mészárosné Györvári (Węgry) w 
imieniu Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Związku do spraw Ochrony 
Interesów Spółek), w sprawie dyskryminacji małych i średnich przedsiębiorstw 
węgierskich oraz nieprzestrzegania przepisów UE

Głos zabrali: przewodnicząca, Istvan Nemeth (Komisja) oraz Szabolcs Szilagyi 
(Komisja)

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Petycja została przekazana komisji EMPL do wiadomości.

20. Petycje sekcji B

Petycje 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 
1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 
0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 
0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 
0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 
0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 
1064/2012 oraz 1172/2012 zostały zamknięte w świetle odpowiedzi pisemnej 
udzielonej przez Komisję Europejską.
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Na wniosek posłów rozpatrywanie następujących petycji pozostało otwarte: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Środa 24 kwietnia 2013 r. w godz. 15.00–18.30
Czwartek 25 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00–12.30

o-O-o

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.36.

Załączniki:
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniu 20 lutego 2012 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącej.
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