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Komisja Petycji
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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 16 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

Bruksela

Sala ASP A1G-3

w godz. 9.00–10.00 (przy drzwiach zamkniętych)

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

o godz. 10.00

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:
 26 lutego 2015 r.

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ załączniki

_________________________

(1) Zgodnie z decyzją komisji z dnia 30 września 1997 r., na podstawie dokumentu roboczego PE 223.544, 
punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy poseł 
może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia o przesunięcie dowolnego punktu sekcji B do sekcji A; w 
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ten sposób zostanie on automatycznie włączony do sekcji A i poddany pod dyskusję w trakcie następnego 
posiedzenia.

4. Komunikaty przewodniczącej

5. Sprawy różne

6. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji 
koordynatorów

Opinie

*** Głosowanie ***

7. Opinia w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących 
negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego (TTIP)(2014/2228 (INI))                 (dla INTA) 
Sprawozdawca:    WAŁĘSA  (PPE)
(termin składania poprawek: 23 marca 2015 r.)
- przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Opinia na temat sprawozdania rocznego w sprawie stanu praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014)       (dla LIBE)
(2014/2254 (INI))
Sprawozdawczyni:    CABEZON RUIZ  (S&D)
(termin składania poprawek: 16 marca 2015 r.)

- przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Koniec głosowania ***

W obecności Komisji Europejskiej

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

Środowisko

9. Petycja nr 1004/2014, którą złożył Paul Stefan (Austria), w 
imieniu stowarzyszenia „Verein Lebensraum Mattigtal”, w 
sprawie rzekomego niestosowania dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w związku z autostradą (B 147) w 
Austrii
(w obecności składającego petycję)

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego

10. Petycja nr 1833/2013, którą złożyły Gisela Urban i Gabriele 
Menzel (Niemcy), w imieniu kilku stowarzyszeń ochrony 
zwierząt, z 7724 podpisami, w sprawie badań na zwierzętach i 
rozporządzenia REACH

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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(w obecności składających petycję)

Oszustwa – korupcja

11. Petycja nr 0570/2013, którą złożył Ernesto Sojo (Hiszpania), w 
sprawie korupcji w Rumunii
(w obecności składającego petycję)

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego
   pismo w jęz. 
rumuńskim

Opinie

12. Opinia w sprawie działań następczych związanych z inicjatywą 
europejską Right2Water                                            (dla ENVI)
(2014/2239 (INI))
Sprawozdawczyni:   AUKEN (Verts/ALE)
(składanie poprawek zaleca się w jęz. angielskim, termin: 
17 kwietnia 2015 r., / głosowanie: 5 maja 2015 r.)
- rozpatrzenie projektu opinii

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Opinia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (dla 
AFCO)
(2014/2257 (INI))
Sprawozdawczyni:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(termin składania poprawek: 23 kwietnia 2015 r.) / głosowanie: 
23 czerwca 2015 r.)
- rozpatrzenie projektu opinii

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

o godz. 15.00

14. Petycja nr 0725/2011, którą złożył Bernhard Kempen (Niemcy) w 
imieniu sześciu przedsiębiorstw, w sprawie obowiązkowego 
członkostwa w Niemieckiej i Austriackiej Izbie Przemysłowo-

   CM– PE 485.970
   FdR 896413
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Handlowej
(prawdopodobnie w obecności składającego petycję)

   Opinia komisji JURI
  pismo z Wydziału 
Prawa w Kolonii

Financial services - Consumer's Rights

15. Petycja nr 0626/2011, którą złożył Daniel Marian Iorga 
(Rumunia) w imieniu „Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, 
w sprawie domniemanego naruszenia hiszpańskiej konstytucji w 
związku z hipotekami ustanowionymi w celu nabycia 
nieruchomości
(prawdopodobnie w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 0179/2012, którą złożył José Manuel Álvarez Martín 
(Hiszpania) w sprawie wprowadzenia i przyjęcia w Hiszpanii 
instytucji datio in solutum w przypadku eksmisji
oraz
Petycja nr 0644/2012, którą złożył José Manuel Martín Alvarez 
(Hiszpania), w sprawie procedur hipotecznych i przyjęcia 
w Hiszpanii instytucji datio in solutum
(prawdopodobnie w obecności składającej petycję)
oraz
Petycja nr 0783/2012, którą złożył B.B.C. (Hiszpania), w sprawie 
domniemanego naruszenia hiszpańskiej konstytucji w związku z 
praktykami bankowymi dotyczącymi hipotek
oraz
Petycja nr 1669/2012, którą złożył Pedro Mollar Roda 
(Hiszpania), na rzecz wprowadzenia datio in solutum do 
hiszpańskich przepisów hipotecznych
oraz
Petycja nr 0996/2013, którą złożyli Pablo Monedero Valero i Ana 
Valera Vera (Hiszpania) w sprawie wprowadzenia datio in 
solutum w hiszpańskim prawie hipotecznym
oraz
Petycja nr 1345/2013, którą złożył Eduardo Lledias Eduardo 
(Hiszpania), w sprawie wymuszonej sprzedaży nieruchomości w 
Hiszpanii w związku z niespłacaniem zobowiązań wobec banków
oraz
Petycja nr 1249/2013, którą złożył Manuel Garcia Barba 
(Hiszpania), w sprawie stosowania indeksu referencyjnego dla 
kredytów hipotecznych
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 1436/2013, którą złożył(a) A.T. (Hiszpania), w sprawie 
jednostronnych zmian warunków kredytów hipotecznych w 
Hiszpanii

   CM–
   PE 480.721/REV. II
   FdR 891586

   pismo w jęz. hiszp.

   CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
   FdR 1044197

   zalecenie 
sprawozdania



OJ\1057036PL.doc 5/14 PE554.756v01-00

PL

oraz
Petycja nr 1705/2013, którą złożył Antonio Jurado Checa 
(Hiszpania), w imieniu członków kampanii„Marsz dla godności”, 
dotycząca przepisów w sprawie hipoteki w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 1736/2013, którą złożył Jose Javier Martinez Chantada 
(Hiszpania), w sprawie hiszpańskiej ustawy o kredytach 
hipotecznych
oraz
Petycja nr 2120/2013, którą złożył L.M.V.M. (Hiszpania), w 
sprawie kredytu hipotecznego w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 2159/2013, którą złożyła Dolores Morales Berenguel 
(Hiszpania), w sprawie hiszpańskich przepisów dotyczących 
kredytów hipotecznych
oraz
Petycja nr 2440/2013, którą złożył Lauzinete Manzioli 
(Hiszpania), w sprawie przepisów dotyczących kredytów 
hipotecznych w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 2563/2013, którą złożył Jose Lacalle Marqez 
(Hiszpania), w imieniu Fundacion YouBank, z 2000 podpisów, w 
sprawie zarzutów dotyczących niedozwolonych klauzul 
hipotecznych (clausula suelo de hipoteca) stosowanych w 
Hiszpanii
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 2610/2013, którą złożyła Amparo Yoldi (Hiszpania), w 
sprawie anulowania zaciągniętego w Hiszpanii kredytu 
hipotecznego

podsumowującego

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego

16. Petycja nr 0513/2012, którą złożył Najden Bojadzhiew (Bułgaria) 
w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez hiszpański 
bank La Caixa
oraz
Petycja nr 0548/2012, którą złożył(a) F.L.E (Hiszpania) w 
imieniu Plataforma de Afectados Caixanova (Platformy na rzecz 
oszukanych przez Caixa Nova), z 1579 podpisami, w sprawie 
domniemanego oszustwa przy sprzedaży instrumentów 
finansowych klientom banku oszczędnościowego
(prawdopodobnie w obecności osoby składającej petycję)
oraz
Petycja nr 0676/2012, którą złożył Francisco Ramón Valiente 
Martínez (Hiszpania) w sprawie domniemanych nadużyć przy 
sprzedaży instrumentów finansowych klientom hiszpańskich 
banków, w tym banków oszczędnościowych
oraz

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   pismo w jęz. hiszp. 1
   pismo w jęz. hiszp. 2



PE554.756v01-00 6/14 OJ\1057036PL.doc

PL

Petycja nr 0677/2012, którą złożyła María Alejandra Pizzorno 
García (Włochy) w sprawie domniemanych nadużyć przy 
sprzedaży instrumentów finansowych klientom hiszpańskich 
banków, w tym banków oszczędnościowych
oraz
Petycja nr 0785/2012, którą złożyła Eva Urbano Romero 
(Hiszpania) w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży 
instrumentów finansowych klientom hiszpańskiego banku
oraz
Petycja nr 0788/2012, którą złożyła Y.A.S.S. (Hiszpania) w 
sprawie domniemanego oszustwa przy sprzedaży instrumentów 
finansowych klientowi banku oszczędnościowego
oraz
Petycja nr 0949/2012, którą złożył Juan Campuzano Casas 
(Hiszpania) z 6 podpisami, w sprawie nadużyć przy sprzedaży 
instrumentów finansowych klientom banku oszczędnościowego
oraz
Petycja nr 1044/2012, którą złożyła Mercedes Roman Rodriguez 
(Hiszpania) z 5 podpisami, w sprawie domniemanych nadużyć 
przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banków w 
Hiszpanii
oraz
Petycja nr 1247/2012, którą złożył Epifanio Vázquez Buendia 
(Hiszpania) z 4 podpisami, w sprawie domniemanych nadużyć 
przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banków 
oszczędnościowych w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 1343/2012, którą złożył José Manuel Estévez 
Rodríguez (Hiszpania) w imieniu Plataforma de afectados Vigo 
Val-Miñor, w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży 
instrumentów finansowych klientom banków oszczędnościowych 
w Hiszpanii
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 1498/2012, którą złożył Xesus Dominguez Dominguez 
(Hiszpania) w imieniu Coordenadora de Plataformas de Afectados 
pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas, z 
43 000 podpisami, w sprawie nieuczciwej sprzedaży 
ryzykownych instrumentów finansowych przez banki hiszpańskie
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 1662/2012, którą złożył Amparo García Ovejero 
(Hiszpania) w sprawie domniemanego oszustwa i nadużyć przy 
sprzedaży instrumentów finansowych klientowi banku 
oszczędnościowego
oraz
Petycja nr 1761/2012, którą złożył N.G.C. (Hiszpania), w sprawie 
nieuczciwej sprzedaży instrumentów finansowych wysokiego 

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219
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ryzyka, „participaciones preferentes”, klientom banków 
oszczędnościowych w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 1851/2012, którą złożył Rufino Manzaneque Ramos 
(Hiszpania), w sprawie nieuczciwej sprzedaży instrumentów 
finansowych wysokiego ryzyka, „participaciones preferentes”, 
klientom banków oszczędnościowych w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 1864/2012, którą złożył R.T.M. (Hiszpania), w sprawie 
nieuczciwej sprzedaży instrumentów finansowych wysokiego 
ryzyka, „participaciones preferentes”, klientom banków 
oszczędnościowych w Hiszpanii
oraz
Petycja nr 0169/2013, którą złożył Agustín Valero Gómez 
(Hiszpania), z 43 podpisami, w sprawie nieuczciwej sprzedaży 
participaciones preferentes, ryzykownego instrumentu 
finansowego, klientom hiszpańskich banków
(prawdopodobnie w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 0171/2013, którą złożyła Ana María Cedeira Zas 
(Hiszpania), w imieniu „Plataforma de Afectados por 
Participaciones Preferetes y Subordinadas de A Coruña”, w 
sprawie nieuczciwej sprzedaży ryzykownych instrumentów 
finansowych klientom hiszpańskich banków
(w obecności składającej petycję)
oraz
Petycja nr 2206/2013, którą złożyła Montserrat Domeque Serrano 
(Hiszpania), w sprawie sprzedaży akcji uprzywilejowanych
oraz
Petycja nr 2215/2013, którą złożył A.P.R. (Hiszpania), w sprawie 
osobistego problemu finansowego
oraz
Petycja nr 2228/2013, którą złożył Santiago del Olmo del Olmo 
(Hiszpania), w sprawie utraty oszczędności zainwestowanych w 
akcje oraz odszkodowania za tę stratę
oraz
Petycja nr 2243/2013, którą złożyła Miriam Pardo Navarro 
(Hiszpania), w sprawie problemu dotyczącego akcji 
uprzywilejowanych i jego wpływu na posiadaczy niewielkich 
wkładów oszczędnościowych
oraz
Petycja nr 2274/2013, którą złożył Lopez Ramirez (Hiszpania), w 
sprawie nieuczciwych praktyk banków w Hiszpanii

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Środowisko

Działania następcze podjęte w odniesieniu do zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu na 
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temat ustaleń delegacji wizytującej Grecję (w dniach 18–20 września 2013 r.) w związku z 
gospodarowaniem odpadami w Attyce, na Peloponezie, w Tesprotii i na Korfu, które dotyczą:

17. Petycja 0078/2007, którą złożył Mavroudis Voridis (Grecja) 
w sprawie budowy wysypiska śmieci we wschodniej Attyce
oraz
Petycja nr 0573/2011, którą złożył Konstantinos 
Papadigenopoulos (Grecja) z 2220 podpisami, w sprawie 
poważnych błędów i braków w ocenie oddziaływania na 
środowisko dotyczącej planowanego składowiska odpadów w 
Mavro Vouno Grammatiko oraz związanego z tym naruszenia 
prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska
(w obecności składającego petycję)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Petycja nr 1710/2013, którą złożył Kyriakos Gkikas (Grecja), w 
sprawie składowiska odpadów w Fyli oraz jego wpływu na 
środowisko i zdrowie lokalnych mieszkańców
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja nr 2887/2013, którą złożył Harilaos Marmaros (Grecja), 
w imieniu Komitetu Walczącego z Fyli (Epitropi Agona Fylis), z 
1 520 podpisami, w sprawie oddziaływania składowiska odpadów 
na otaczające je obszary, a także w sprawie jego ostatecznego 
zamknięcia

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego

19. Petycja nr 0978/2008, którą złożył Dionysios Papadopoulos
(Grecja), w imieniu Rady Miejskiej Megalopoli, w sprawie 
nieprzestrzegania przez władze Grecji kryteriów i procedur UE z 
zakresu składowania odpadów w związku z planowaną budową 
wysypiska śmieci w pobliżu Megalopoli w peloponeskim regionie 
Grecji
(w obecności składającego petycję)
(w obecności przedstawicielki greckiego Ministerstwa 
Produktywnej Odbudowy, Środowiska, Energii) 

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Petycja nr 1152/2010, którą złożył Georgios Toussas (Grecja) w 
imieniu Greckiej Partii Komunistycznej (KKE), w sprawie 
szkodliwych dla środowiska działań w gminie Ermioni w 
północno-zachodniej części Peloponezu

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Petycja nr 0212/2008, którą złożył Ioannis Papadopoulos 
(Belgia), w sprawie tworzenia składowisk odpadów
(w obecności składającego petycję)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810

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

22. Petycja nr 0295/2005, którą złożył James Lunney 
(prawdopodobnie Irlandia), w imieniu Grupy Działania Nevitt 
Lusk przeciwko superwysypisku, w sprawie proponowanego 
składowiska odpadów

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Petycja nr 0338/2010, którą złożył T.F.T (Hiszpania) w imieniu 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes” w sprawie ujęć 
wodnych i wiercenia studni w „Sierra de Cazorla”, rezerwacie 
przyrody w Segura y las Villas w Jaén

   CM–
   PE 456,744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Petycja nr 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina 
(Hiszpania) w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich 
w związku z rekrutacją na hiszpańskie uczelnie wyższe

   CM–
   PE 464,854/REV. II
   FdR 1052668

25. Petycja nr 1598/2010, którą złożył Angel Aleksandrov Vasilev 
(Bułgaria) w sprawie rzekomego nieprzestrzegania przez 
bułgarskie władze prawodawstwa UE dotyczącego środków 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy

   CM– PE 469,917/REV
   FdR 1052670

26. Petycja nr 0045/2011, którą złożył Christian Frener (Austria), w 
sprawie nieprzestrzegania procedur przetargowych UE w 
dziedzinie transportu publicznego w Vorarlbergu w Austrii

   CM–
   PE 487,822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Petycja nr 0817/2011, którą złożył Jean-Antoine Enrile (Francja) 
w sprawie dyskryminacji osób niebędących rezydentami w 
Hiszpanii w związku z opłacaniem podatku spadkowego

   CM–
   PE 480,732/REV. II
   FdR 1052676

28. Petycja nr 0222/2012, którą złożyli pracownicy spółki IRC-
Pescara (Włochy) w sprawie wpływu globalizacji na zatrudnienie

   CM– PE 551,799
   FdR 1052962

29. Petycja nr 0444/2012, którą złożyło Stowarzyszenie Praw 
Obywatelskich, w sprawie projektu wydobycia gazu łupkowego 
w Rumunii 
oraz
Petycja nr 0504/2012, którą złożyła Danièle Favari (Francja), z 
15860 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec wydobycia gazu 
łupkowego
oraz
Petycja nr 0596/2012, którą złożył Vasile Stan (Rumunia), w 
sprawie sprzeciwu wobec planowanej eksploatacji złóż gazu 
łupkowego w Rumunii
oraz
Petycja nr 0761/2012, którą złożył Edward Zytka (Polska), w 

   CM– PE 502,148/REV
   FdR 1052680
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sprawie wydobycia gazu łupkowego w Polsce
oraz
Petycja nr 0895/2012, którą złożyła Rosemary Rechter (Wielka 
Brytania), w sprawie paliw kopalnych
oraz
Petycja nr 2376/2013, którą złożyła Oana Chirila (Rumunia) w 
sprawie poszukiwania w Rumunii złóż gazu łupkowego

30. Petycja nr 0540/2012, którą złożyli Mandfred Johann i Hannelore 
Danzer (Austria) w sprawie działalności wydobywczej i 
przemysłowej prowadzonej w Felanitx (Baleary, Hiszpania) bez 
przeprowadzenia odpowiednich ocen oddziaływania na 
środowisko

   CM– PE 506,263/REV
   FdR 1052681

31. Petycja nr 1716/2012, którą złożyła Maria Iancu (Rumunia), w 
sprawie jej umowy o pracę we Włoszech oraz rzekomej 
dyskryminacji obywateli Rumunii

   CM– PE 551,800
   FdR 1052965

32. Petycja nr 1774/2012, którą złożył Marco Bava (Włochy), w 
sprawie karnej i cywilnej odpowiedzialności władz lokalnych za 
plany rozwoju, które doprowadziły do zniszczenia środowiska 
naturalnego

   CM– PE 551,801
   FdR 1052966

33. Petycja nr 0236/2013, którą złożył Patrick Vanhoudt (Belgia), z 
35 podpisami, w sprawie zatwierdzenia projektu elektrowni w 
Gonderange (Luksemburg)

   CM– PE 529,961/REV
   FdR 1052685

34. Petycja nr 0328/2013, którą złożył David Reiling (Zjednoczone 
Królestwo), w sprawie dostępu do maltańskich szkół 
państwowych

   CM– PE 535,904/REV
   FdR 1052687

35. Petycja nr 1212/2013, którą złożył Oisin Jones-Dillon (Irlandia), 
w sprawie dyskryminacji obywateli UE na Malcie

   CM– PE 537,230/REV
   FdR 1052688

36. Petycja nr 1527/2013, którą złożył Luis Maria Taboada Gonzalez 
(Hiszpania), w sprawie nieprawidłowości przy planowaniu 
przestrzennym w mieście Ferrol

   CM– PE 551,803
   FdR 1052968

37. Petycja nr 1764/2013, którą złożył Nikolay Antonov (Bułgaria), 
w sprawie dyskryminowania przez operatora promów dwóch 
studentów z Bułgarii chcących dostać się na pokład w Szwecji 

   CM– PE 551,804
   FdR 1052969

38. Petycja nr 1825/2013, którą złożył Lorenzo Croce (Włochy), w 
sprawie rozszerzenia zakresu ochrony zwierząt w Unii 
Europejskiej

   CM– PE 551,805
   FdR 1052970
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39. Petycja nr 1919/2013, którą złożył Mark Tedman (Irlandia), w 
sprawie ujednolicenia systemu opieki zdrowotnej w całej UE

   CM– PE 551,808
   FdR 1052975

40. Petycja nr 1974/2013, którą złożył Aleksander Sandelin 
(Szwecja), w sprawie podupadającego regionu Finlandii

   CM– PE 551,809
   FdR 1052976

41. Petycja nr 1992/2013, którą złożył Dorian Zor (Rumunia), w 
sprawie liczby godzin pracy obowiązujących pracowników 
ochrony w Rumunii

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego
   pismo w jęz. 
rumuńskim

42. Petycja nr 2035/2013, którą złożył Graziano Benedetto (Włochy), 
w sprawie wykorzystania na mocy dyrektywy 98/5/WE 
podwójnych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w więcej niż 
jednym państwie członkowskim

   CM– PE 551,810
   FdR 1052977

43. Petycja nr 2063/2013, którą złożył Giuseppe Ursini (Włochy), w 
imieniu CODACONS, w sprawie pomocy państwa dla Alitalii 
(Włochy)

   CM– PE 551,811
   FdR 1052978

44. Petycja nr 2066/2013, którą złożył Gredo Förster (Niemcy), w 
sprawie weryfikacji nazwiska i numeru w przypadku transakcji 
bankowych z wykorzystaniem IBAN/BIC

   CM– PE 551,812
   FdR 1052979

45. Petycja nr 2107/2013, którą złożył A.M.P. (Hiszpania), w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza

   CM– PE 551,813
   FdR 1052980

46. Petycja nr 2198/2013, którą złożył(a) S.E. (Niemcy), w sprawie 
tymczasowego zatrzymywania dokumentów tożsamości

   CM– PE 551,818
   FdR 1052985

47. Petycja nr 2221/2013, którą złożył Uwe Rutter (Niemcy), w 
sprawie karty pobytu dla jego żony będącej obywatelką Tajlandii

   CM– PE 551,819
   FdR 1052986

48. Petycja nr 2224/2013, którą złożył Detlef Zöllner (Niemcy), w 
sprawie reformy rozporządzenia Dublin II

   CM– PE 551,820
   FdR 1052987

49. Petycja nr 2259/2013, którą złożył Antonio Galantino (Włochy), z 
55 000 podpisów, w sprawie stosowania z mocą wsteczną 
włoskiej ustawy nr 190/2012 w sprawie niespełniania kryteriów 
umożliwiających korzystanie z biernego prawa wyborczego oraz 
zakazu kandydowania w wyborach po wydaniu wyroku 

   CM– PE 551,821
   FdR 1052988
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skazującego

50. Petycja nr 2261/2013, którą złożył Daniel Ungurian (Rumunia), w 
sprawie propozycji wprowadzenia zakazu korzystania z wozów 
konnych na drogach publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego
   pismo w jęz. 
rumuńskim

51. Petycja nr 2380/2013, którą złożył Francesco Era (Włochy) w 
sprawie naruszania przez włoskie banki oraz urząd pobierania 
podatków Equitalia praw konsumentów i przedsiębiorstw

   CM– PE 551,822
   FdR 1052989

52. Petycja nr 2438/201, którą złożył Doros Polykarpou (Cypr), w 
imieniu Muhammada Altafa, w sprawie wydania Muhammadowi 
Altafie zezwolenia na pobyt na Cyprze

   CM– PE 551,825
   FdR 1052992

53. Petycja nr 2442/2013, którą złożył Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes (Portugalia), w sprawie tortur w więzieniach w Galicji

   CM– PE 551,827
   FdR 1052994

54. Petycja nr 2443/2013, którą złożył Philippe Martinot (Francja), w 
sprawie braku stacjonarnej telefonii głosowej i łącz 
szerokopasmowych w Saint-Laurent-du-Maroni (Gujana 
Francuska)

   CM– PE 551,828
   FdR 1052995

55. Petycja nr 2457/2013, którą złożył Ugo Papa (Włochy), w 
sprawie zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008 w 
sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na 
terenie Wspólnoty

   CM– PE 551,829
   FdR 1052996

56. Petycja nr 2474/2013, którą złożyła Alina Frimu (Włochy), w 
sprawie skreślenia prowadzących działalność we Włoszech 
adwokatów zrzeszonych w Izbie Adwokackiej Bota (Rumunia) z 
listy adwokatów
oraz
Petycja nr 2476/2013, którą złożył(a) G.C. (Włochy), w sprawie 
odmowy rejestracji we Włoszech prawników należących do 
stowarzyszenia prawników UNBR Bota w Rumunii
oraz 
Petycja nr 2484/2013, którą złożył Alessandro Pietri (Włochy), 
w sprawie prawników należących do rumuńskiego 
stowarzyszenia prawników Bota, którzy zamieszkali we 
Włoszech

   CM– PE 551,830
   FdR 1052997
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57. Petycja nr 2485/2013, którą złożył(a) AM GC (Hiszpania), 
w sprawie przewidywanej zmiany prawnej hiszpańskiego dekretu 
królewskiego nr 1/2007 w sprawie ochrony konsumentów

   CM– PE 551,831
   FdR 1052998

58. Petycja nr 2502/2013, którą złożyła Lorraine Cleaver 
(Zjednoczone Królestwo), w sprawie trudności w dostępie do 
leku w Szkocji

   zalecenie 
sprawozdania 
podsumowującego
   pismo z Europejskiej 
Agencji Leków

59. Petycja nr 2525/2013, którą złożył(a) J.R. (Hiszpania), w sprawie 
wdrożenia ustawodawstwa hiszpańskiego w zakresie deregulacji 
zawodów

   CM– PE 551,832
   FdR 1052999

60. Petycja nr 2548/2013, którą złożył(a) H.K. (Niemcy), w sprawie 
zakazu dotyczącego żarówek energooszczędnych zawierających 
rtęć

   CM– PE 551,833
   FdR 1053000

61. Petycja nr 2549/2013, którą złożył Gerd Litzenburger (Niemcy), 
w sprawie monopoli kominiarzy w Niemczech

   CM– PE 551,834
   FdR 1053001

62. Petycja nr 2582/2013, którą złożył Albano De Alonso Paz 
(Hiszpania), w sprawie rzekomej dyskryminacji dzieci 
niepełnosprawnych przez hiszpańskie organy

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002

63. Petycja nr 2598/2013, którą złożył(a) A.P. (Włochy), w sprawie 
inżynierów przemysłowych we Włoszech 
oraz
Petycja nr 0167/2014, którą złożył(a) G. E. (Włochy), w sprawie 
techników przemysłowych we Włoszech

   CM– PE 551,837
   FdR 1053024

64. Petycja nr 2623/2013, którą złożył(a) M.M. (Niemcy), w sprawie 
niesprawiedliwego traktowania obywateli Unii, którzy posiadają 
nieruchomość w Hiszpanii

   CM– PE 551,839
   FdR 1053026

65. Petycja nr 2653/2013, którą złożył(a) E.Z. (Polska), w sprawie 
odsprzedaży programu komputerowego

   CM– PE 551,841
   FdR 1053028

66. Petycja nr 2663/2013, którą złożył H. K. (Niemcy), w sprawie –
jego zdaniem – bezsensownego i nieekonomicznego 
przedsięwzięcia dotyczącego autostrady B50 w Nadrenii-
Palatynacie w Niemczech

   CM– PE 551,842
   FdR 1055231
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67. Petycja nr 2666/2013, którą złożył Alessandro Lepidini (Włochy), 
w imieniu stowarzyszenia „Nodiscarica divino amore”, w sprawie 
składowiska odpadów w miejscowości Falcognana

   CM– PE 551,843
   FdR 1053031

68. Petycja nr 2677/2013, którą złożyła A. D. B. (Niemcy), w imieniu 
Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., z 263 148 podpisami, w 
sprawie rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i prawa do zdrowia

   CM– PE 551,844
   FdR 1053032

69. Petycja nr 2696/2013, którą złożyła Olga Sayago Solano 
(Hiszpania), w sprawie stypendiów w ramach programu Erasmus 
w Hiszpanii

   CM– PE 551,845
   FdR 1053033

70. Petycja nr 2771/2013, którą złożył Steve Rawlings (Zjednoczone 
Królestwo), w imieniu stowarzyszenia Chepstow Friends of the 
Earth, w sprawie dokonania oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia dotyczącego budynku szkolnego

   CM– PE 551,848
   FdR 1053036

71. Petycja nr 2845/2013, którą złożył Grzegorz Łomanko (Polska), 
w sprawie zakazu odbywania lotów nad obszarami Natura 2000

   CM– PE 551,853
   FdR 1053042

o O o

72. Termin i miejsce następnych posiedzeń
 4 maja 2015 r. w godz. 15.00–18.30
 5 maja 2015 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30


