
PV\1068221PL.doc PE564.940v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Petycji

PETI_PV 244_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Cecilia Wikström (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 14 lipca 2015 r. 
o godz. 11.17.

1. Posiedzenie koordynatorów

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego OJ(2015)244_1
Projekt porządku dziennego przyjęto, wprowadzając następujące zmiany: punkt 5 
(komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów podjętych w procedurze 
pisemnej z dnia 23 i 25 czerwca) oraz punkt 6 (głosowanie w sprawie decyzji 
koordynatorów o przedstawieniu rezolucji w sprawie prawa hipotecznego i ryzykownych 
instrumentów finansowych) przesunięto z przyczyn praktycznych na początek posiedzenia 
popołudniowego.

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:
• 4–5 maja 2015 r.
• 22–23 czerwca 2015 r.

Majowy protokół został przyjęty z następującym dodatkiem do decyzji w sprawie punktów 
16-40: „aby zaprosić przedstawiciela/i Jugendamtu na przyszłe spotkanie komisji, w celu 
wysłuchania ich wersji wydarzeń oraz, aby wysłać list do zainteresowanego/ych 
komisarza/y“.

Protokół czerwcowy został przyjęty bez zmian.

4. Komunikaty przewodniczącej

a) Przewodnicząca poinformowała członków, że Leo Cox, doradca ds. polityki PPE, 
niebawem odchodzi na emeryturę. Podziękowała mu za jego pracę i życzyła mu 
powodzenia. 

b) Akta posiedzenia
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W celu zmniejszenia zużycia papieru oraz dostosowania do celów EMAS Parlamentu część 
B porządku nie będzie już drukowana i od tej pory będzie dostępna wyłącznie w formie 
elektronicznej. Ponadto znacznie ograniczono liczbę egzemplarzy na papierze, w tym części 
A porządku, która zawierała wszystkie punkty dyskusji w komisji. Wszystkie dokumenty są 
dostępne w internecie i można je konsultować w trakcie posiedzenia za pośrednictwem 
aplikacji eMeeting oraz urządzeń przenośnych. Aplikacja eMeeting umożliwia dostęp do 
dokumentów posiedzeń wszystkich komisji: www.europarl.europa.eu/emeeting.

c) Ogłoszono wstępny kalendarz sprawozdania w sprawie Frontexu (sporządzonego 
wspólnie przez Komisję Petycji oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 50) został ogłoszony: 

Przedstawienie projektu sprawozdania: 10.11.2015 r. (wspólne posiedzenie Komisji Petycji i 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych)
Termin składania poprawek: 24.11.2015 r.
Rozpatrzenie poprawek: Styczeń 2016 r. (wspólne posiedzenie Komisji Petycji i Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych)
Głosowanie w komisji: Luty 2016 r. (wspólne posiedzenie Komisji Petycji i Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych)
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: Marzec 2016 r.

5. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów podjętych w 
procedurze pisemnej z dnia 23 i 25 czerwca 2015 r.

Punkt został zaprezentowany na początku posiedzenia popołudniowego, które rozpoczęło 
się o godz. 15.07.

Przewodnicząca ogłosiła, że ze względu na brak czasu podczas posiedzenia komisji dnia 22 
czerwca 2015 r., koordynatorzy podjęli następujące decyzje na mocy procedury pisemnej:

Pkt 2): Działania następcze w związku z petycjami w sprawie nieuczciwych praktyk 
hiszpańskich banków

Koordynatorzy zdecydowali na mocy procedury pisemnej sporządzić projekt rezolucji. Na 
wniosek Grupy PPE nad decyzją koordynatorów głosować będzie komisja w pełnym 
składzie na początku posiedzenia popołudniowego (dnia 14 lipca 2015 r.).

Pkt 5): Wnioski grup

• Wniosek w sprawie petycji 1555-12 w sprawie postawienia turbin wiatrowych nieopodal 
niemieckiego obszaru zabudowań mieszkalnych na granicy z Republiką Czeską
Koordynatorzy postanowili przekazać petycję do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisja Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii w celu uzyskania opinii i omówienia po otrzymaniu opinii.

• Wniosek o nadanie trybu pilnego petycji 0098/2015 w sprawie warunków życia i pracy 
opiekunów rodzinnych
Koordynatorzy postanowili włączyć tę petycję do wrześniowego porządku wraz z innymi 
petycjami dotyczącymi niepełnosprawności.
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• Wniosek o nadanie trybu pilnego petycji 0112/2015 w sprawie wzmożonego ruchu 
powietrznego na lotnisku Ciampino, którego poziom hałasu przekracza ograniczenia 
prawne
Koordynatorzy postanowili wyszczególnić tę petycję wraz z innymi petycjami otwartymi w 
tym temacie w październiku lub późniejszym miesiącu 2015 r. 

• Wniosek o nadanie trybu pilnego petycji 2158/2014 w sprawie domniemanej dyskryminacji 
w pozostałych państwach członkowskich
Koordynatorzy postanowili włączyć tę petycję do wrześniowego porządku, na kiedy 
spodziewany jest komunikat Komisji Europejskiej.

Pkt 6): Wniosek o badanie w obszarze niepełnosprawności 

Koordynatorzy poparli propozycję wniosku, aby Departament Tematyczny zlecił badanie, 
które przeanalizowałoby petycje otrzymane w obszarze niepełnosprawności i które 
poddałoby ocenie rolę ochronną pełnioną przez Komisję Petycji w odniesieniu do wdrażania 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Pkt 7) - Procedura aktualizacyjna portalu internetowego i e-Petition

Sekretariat udzielił pisemnej informacji w sprawie funkcjonowania portalu Komisji Petycji. 
Koordynatorzy postanowili zwrócić się do Służby Prawnej o opinię celem wyjaśnienia 
kwestii prawnych związanych z ochroną danych i prywatności w związku z otwarciem bazy 
danych e-petycji dla wszystkich posłów. 

Pkt 10) - Komentarze, o które wnioskowały komisje w sprawie:

a) Programu prac Trybunału Obrachunkowego:
Koordynatorzy postanowili przekazać do programu prac Trybunału Obrachunkowego 
sugestie grup do włączenia do wkładu komisji.

b) Zorganizowany dialog z Komisją: sprawozdanie podsumowujące i wezwanie do działania
Koordynatorzy postanowili przekazać do Konferencji Przewodniczących Komisji pięć 
priorytetów do włączenia do programu prac Komisji na rok 2016. 

6. Głosowanie w sprawie decyzji koordynatorów o przedstawienie rezolucji w sprawie 
prawa hipotecznego i ryzykownych instrumentów finansowych w Hiszpanii 
Głosowanie odbyło się o godz. 15.16 podczas posiedzenia popołudniowego.

Głos zabrały: Soledad Cabezón Ruiz i Rosa Estaràs Ferragut 
Wynik głosowania: Komisja zagłosowała za decyzją koordynatorów o przedstawienie 
rezolucji w sprawie prawa hipotecznego i ryzykownych instrumentów finansowych w
Hiszpanii

7. Sprawy różne
Notis Marias pokrótce przedstawił nową platformę internetową swojego autorstwa.

8. Petycja nr 2689/2014, którą złożył José Riquelme Lopez (Hiszpania) w imieniu 
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stowarzyszenia „Asociacion de Victimas de la Talidomida en Espana”, w sprawie 
oddziaływania talidomidu na przyjmujących go pacjentów

Głos zabrali: José Riquelme Lopez, Rafael Basterrechea Estella (składający petycję), Florian 
Schmidt (KE, DG ds. Zdrowia i Konsumentów), Edouard Martin, Margaret Auken, 
Eleonora Evi, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Pál Csáky, Soledad Cabezón Ruiz, 
Ángela Vallina, Josep-Maria Terricabras, Peter Jahr

Decyzje:
 Petycja pozostaje otwarta. 
 Zostanie wysłany list do hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia, Usług Socjalnych i 

Równości z zapytaniem o działania wyrównawcze podejmowane przez hiszpańskie 
władze w celu pomocy ofiarom i zachęcający rząd Hiszpanii do zapoczątkowania 
zorganizowanego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 Sekretariat przeanalizuje możliwość zbadania, w jaki sposób poszczególne państwa 
członkowskie poradziły sobie z działaniami wyrównawczymi na rzecz ofiar. 

 Zostanie wysłany list do Vytenisa Andriukaitisa, komisarza do spraw zdrowia i 
bezpieczeństwa żywności, odnoszący się do prac wykonanych przez Parlament 
Europejski w tej kwestii. 

 Zostanie wysłany list do firmy Grünenthal z prośbą o informacje w sprawie działań 
wyrównawczych, które firma podjęła w odniesieniu do ofiar talidomidu. 

9. Petycja nr 717/2014, którą złożyła A. T. (Niemcy), w sprawie zniesienia czasu 
letniego i zimowego w UE
oraz
Petycja nr 1934/2014, którą złożył M.B. (Niemcy), w sprawie zniesienia zmiany czasu
oraz
Petycje nr 2276/2014, 2277/2014, 2278/2014, 2279/2014, 2293/2014, 2324/2014, 
2409/2014, 2558/2014, 2559/2014, 2560/2014 i 2623/2014 na ten sam temat

Głos zabrali: Pieter De Meyer (KE, DG ds. Mobilności i Transportu), Pavel Svoboda, 
Herbert Reul, Tomáš Zdechovský

Decyzje: Petycje pozostają otwarte w oczekiwaniu na wynik debaty na temat pytania 
wymagającego odpowiedzi ustnej do Komisji, złożonego przez Komisję Prawną w sprawie 
„wysłuchania na temat zmian w sprawie czasu letniego w Europie“. Komisja zostanie 
poproszona o dostarczenie dodatkowych informacji. 

10. Petycja nr1037/2011, którą złożyła Maria Damyanova (Bułgaria) w imieniu 
stowarzyszenia „Życie dla Krumowgradu”, w sprawie cofnięcia koncesji dotyczącej 
odcinka „Ada Tepe” złóż „Khan Krum” w Krumowgradzie (Bułgaria)

Dyskusja nad kwestią została odroczona, ponieważ Komisja Europejska poinformowała 
komisję, że aktualne informacje będzie w stanie przekazać dopiero pod koniec sierpnia. 

11. Petycja nr 1349/2011, którą złożył Alexandru Magureanu (Rumunia), wraz 
z 177 podpisami, w sprawie przedsięwzięcia remontu i modernizacji ulic w gminie 
Turda oraz w mieście Sîngeorz-Băi

Głos zabrali: Koen Delanghe (KE, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), Edouard 
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Martin, Peter Jahr, Eleonora Evi

Decyzje: Petycja pozostaje otwarta. Sekretariatowi zlecono przeanalizowanie możliwości 
podjęcia działań następczych w odniesieniu do petycji.

Cecilia Wikström zawiesiła posiedzenie o godz. 12.40.

***

Cecilia Wikström wznowiła posiedzenie o godz. 15.07.

12. Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów z dnia 14 lipca
Punkt został zaprezentowany o godz. 15.10. 

1) Przyjęcie porządku na dzień 17 września 
Projekt porządku na dzień 17 września został zatwierdzony z następującymi zmianami: 

o Punkt 8 („Przyjęcie wytycznych Komisji Petycji“) zostanie usunięty

o Punkt 10 (Petycja 0481/2013, którą złożyła Monique Touseau i Daniele Quinson 

(Francja) w imieniu „Collectif pour des realisations ecologiques 06“ oraz Mari Luz 

Hernandez Nocasi i Annebelle Jaeger, w sprawie sytuacji ekologicznej na równinie 

Var (Francja)), zostanie usunięty z wrześniowego porządku i dodany do porządku 

październikowego. 

Ponadto koordynatorzy zgodzili się włączyć do kolejnych porządków komisji następujące 
oczekujące wnioski:

Do porządku październikowego: 

Petycję nr 0884/2014, którą złożyła Sara Lafuente Hernández (Hiszpania), z 
pięcioma podpisami, w sprawie naruszenia przez rząd belgijski prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Do porządku listopadowego: 

Petycję nr 1156/2013, którą złożył Giannopoulos Konstantinos (Grecja), w sprawie 
pieczy nad dziećmi 

2) Sprawozdania i opinie 
1) Opinia do sprawozdania na temat zaleceń Komitetu do spraw Praw Osób 

Niepełnosprawnych w odniesieniu do sprawozdania Unii Europejskiej w sprawie 

wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Koordynatorzy postanowili sporządzić projekt opinii do sprawozdania monitorującego 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zgodnie z art. 54 (procedura z powiązanymi 
komisjami). Osobą odpowiedzialną za projekt będzie Rosa Estaràs Ferragut. 

2) Ogólny budżet na 2016 r. 

Koordynatorzy postanowili nie wydawać opinii. 
3) Potwierdzenie sprawozdawcy odpowiedzialnego za przygotowanie sprawozdania w 

sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w 2014 r.
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Sprawozdawczynią będzie Soledad Cabezón Ruiz. 
3) Wnioski grup: 
Koordynatorzy poparli wniosek o krótkie badanie do przeprowadzenia przez Departament 
Tematyczny w sprawie kwestii poruszanych w petycjach dotyczących polityki w obszarze 
energii słonecznej w państwach członkowskich oraz działań z nią związanych. Badanie to 
ma się opierać na stosownych petycjach (m.in. 1331-12, 0709-13, 1552-13, 2378-13, 0351-
14, 0986-14, 1887-14).
4) Kwestionowane zalecenia 
Punkt zostaje odroczony do września. Koordynatorzy zapoznali się z wnioskiem, w którym 
stwierdzono, że gdy posłowie kwestionują zalecenie ze względu na dopuszczalność, 
powinni również złożyć propozycję działania uzupełniającego i uzasadnienie.
5) Działanie uzupełniające do petycji w sprawie Jugendamtu: ustanowienie grupy 
roboczej
Koordynatorzy wyrazili zgodę na utworzenie grupy roboczej do spraw dobra dziecka z 
perspektywy otrzymanych petycji. Grupa robocza mogłaby koncentrować się na różnych 
kwestiach związanych z dziećmi, takich jak Jugendamt, międzynarodowe porwania czy 
adopcja. 
W skład grupy wchodziliby przedstawiciele wszystkich grup politycznych (po jednym z 
każdej grupy), którzy decydowaliby o jej metodach działania oraz wyborze 
przewodniczącego. Imiona i nazwiska zainteresowanych posłów, w tym propozycje na 
stanowisko przewodniczącego, należy przekazać do Sekretariatu przed 2 września. 
6) Portal Komisji Petycji:
Koordynatorzy wyrazili zgodę na 1) aktywowanie publikacji protokołu oraz streaming w 
internecie po przeprowadzeniu niezbędnych testów oraz 2) ustalenia dotyczące istniejącego 
systemu wspólnego podpisywania i wsparcia. 
Koordynatorzy zapoznali się również z wnioskiem Margrete Auken, aby udostępniać w 
stosownym czasie istotną dokumentację odnoszącą się do poszczególnych akt petycji (np. 
komunikat do posłów).
7) Wizyty rozpoznawcze:
Koordynatorzy wyrazili zgodę na terminy i czas trwania wizyt rozpoznawczych w 
Zjednoczonym Królestwie i Hiszpanii oraz potwierdzili wniosek o przeprowadzenie wizyty 
rozpoznawczej w Irlandii zgodnie z następującym harmonogramem: 

 Zjednoczone Królestwo (Londyn): 1-1,5 dnia między 3 a 6 listopada 2015 r. 

 Hiszpania (Tajo, Ebro, Madryt): 3 dni między 8 a 12 lutego 2016 r.

 Irlandia: wiosną 2016 r.

Imiona i nazwiska posłów zainteresowanych udziałem w wizycie rozpoznawczej w 
Zjednoczonym Królestwie należy przekazać przed 15 września 2015 r. 
Ogólnie przyjęło się, że delegacje na każdą wizytę rozpoznawczą powinny składać się z 
minimum 4 członków komisji, którzy nie pochodzą z państwa członkowskiego, w którym 
ma się odbyć wizyta. 
8) Wysłuchanie w sprawie niepełnosprawności: Program
Koordynatorzy zatwierdzili projekt programu wysłuchania publicznego Komisji Petycji w 
sprawie „ochrony praw osób niepełnosprawnych z perspektywy otrzymanych petycji“, które 
ma się odbyć 15 października rano. 
9) Uaktualnienie służby prawnej do petycji nr 570/2013, którą złożył Ernesto Sojo 
(Hiszpania) w sprawie korupcji w Rumunii
Służba Prawna przekazała ogólny zarys różnych prawnych wariantów działania 
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uzupełniającego do petycji zgodnie z Regulaminem, traktatami oraz orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Koordynatorzy zlecili Sekretariatowi, aby 
przeanalizował możliwość podjęcia działań uzupełniających w odniesieniu do petycji. 
10) Sprawy różne
Notis Marias pokrótce przedstawił nową platformę internetową swojego autorstwa. 
11) Sprawy tytułem informacji
Koordynatorzy zapoznali się z następującymi punktami: 

a) Lista 3 (petycje ewentualnie niedopuszczalne) 

Nowa lista zarejestrowanych petycji uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Urzędu 
Przewodniczącego jako potencjalnie niezgodne z postanowieniami art. 227 TFUE 
przekazano wszystkim posłom dnia 7 lipca. 
b) Harmonogram sprawozdań Trybunału Obrachunkowego

c) Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie petycji 1268/10 

12) Wytyczne Komisji Petycji
Koordynatorzy przeprowadzili ogólną wymianę poglądów w sprawie wytycznych Komisji 

Petycji. Odnotowali fakt, że odbyły się już dwa spotkania techniczne mające na celu 
przedstawienie poprawionego tekstu podstawowego z poprawkami. Poprawiony 
projekt tekstu z poprawkami może zostać przedłożony koordynatorom we wrześniu, 
zaś pełnej komisji w październiku. 

13. Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie prawa hipotecznego i 
ryzykownych instrumentów finansowych w Hiszpanii (2015/2740(RSP))

(petycja nr 626/2011 i 15 innych w tej samej sprawie)
(petycja nr 513/2012 i 21 innych w tej samej sprawie)

W wyniku głosowania przyjęto tekst kompromisowy pytania wymagającego odpowiedzi 
ustnej. Zmieniony tytuł brzmi: „Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w 
UE: przykład Hiszpanii“.

14. Rezolucja w sprawie prawa hipotecznego i ryzykownych instrumentów 
finansowych w Hiszpanii

Głos zabrali: Soledad Cabezón Ruiz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tatjana 
Ždanoka, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Josep-Maria Terricabras, Gabriel Mato, 
Enrique Calvet Chambon

Rozważono projekt rezolucji. Pod głosowanie poddano dwie wersje możliwego 
harmonogramu. W wyniku głosowania uzgodniono następujący harmonogram: 

Termin składania poprawek: 24 lipca 2015 r.
przyjęcie: 17 września 2015 r.

15. Przedstawienie szczegółowej analizy zleconej przez Departament Tematyczny C na 
temat „Adopcja bez zgody” – Dr Claire Fenton-Glynn, wykładowca prawa w King’s 
College w Londynie

Głos zabrali: Dr Claire Fenton-Glynn (ekspert), Patrizia de Luca (KE, DG ds. 
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Sprawiedliwości), Tatjana Ždanoka, Jude Kirton-Darling, Mairead McGuinness, Notis 
Marias, Soledad Cabezón Ruiz, Peter Jahr, Julia Pitera

Komisja zapoznała się ze szczegółową analizą i przyjęła ją z zadowoleniem.

16. Sprawozdanie z przebiegu obrad przy okrągłym stole na temat praw dzieci, 
zorganizowanych przez Ambasadę Słowacji w Londynie – Mairead McGuinness, 
(mediator PE do spraw praw dziecka)

Głos zabrali: Mairead McGuinness, Peter Jahr, Julia Pitera

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Mairead McGuiness i innych posłów w sprawie 
dyskusji przy okrągłym stole zorganizowanej przez Ambasadę Słowacji w Wielkiej Brytanii 
dnia 17 maja odnośnie do kwestii związanych z ochroną dzieci.

17. Opinia w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym oraz potrzeby opracowania 
całościowego podejścia UE do migracji (2015/2095 INI)), sprawozdawczyni – Marlene 
Mizzi (S&D)

Głos zabrali: Marlene Mizzi (sprawozdawczyni), Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, 
Eleonora Evi, Bodil Valero, Marina Albiol Guzmán, Cecilia Wikström, Tim Aker

Harmonogram będzie następujący: Termin składania poprawek: 22.7.2015 r. do godz. 12:00 
oraz
głosowanie w Komisji Petycji: 17.9.2015 r.

18. Petycja nr 1590/2012, którą złożył Jones-Dillon Oisin (Irlandia), w sprawie 
dyskryminowania na Malcie obywateli Unii nieposiadających obywatelstwa 
maltańskiego

Głos zabrali: Paolo Lavaggi (KE, DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP), Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Pál Csáky

Decyzja: Petycja zostanie zamknięta.

19. Petycja nr 0100/2013, którą złożył David Reiling (Wielka Brytania), w sprawie 
rzekomej dyskryminacji obywateli UE na Malcie w związku z nowymi ustaleniami 
dotyczącymi uzyskania elektronicznej karty pobytu (e-karty pobytu)
oraz
Petycja nr 1419/2013, którą złożyła K. R. (Finlandia), w sprawie dyskryminacji 
obywateli UE na Malcie w zakresie dowodów tożsamości, autobusów oraz opłat za 
wodę i energię elektryczną

Głos zabrały: Caroline Loup (KE, DG ds. Sprawiedliwości), Marlene Mizzi

Decyzja: Petycja zostanie zamknięta. 

20. Petycja nr 1012/2013, którą złożył Paul Wauters (Belgia), w sprawie dyskryminacji 
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obywateli UE, jeżeli chodzi o koszty infrastruktury publicznej na Malcie i na wyspie 
Gozo
oraz
Petycja nr 1737/2013, którą złożyła Johanna MacRae (Malta), w sprawie 
dyskryminacji spowodowanej dwupoziomowym systemem ustalania cen energii 
elektrycznej i wody
oraz
Petycja nr 1655/2014, którą złożył David Reiling (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji wobec obywateli UE na Malcie w związku z nadmiernie 
wysokimi rachunkami za media

Głos zabrali: Caroline Loup (KE, DG ds. Sprawiedliwości), Marlene Mizzi, Miriam Dalli, 
Pál Csáky

Decyzja: 
Petycja 1012/2013 zostanie zamknięta. 
Petycja 1737/2013 oraz 1655/2014 zostaną otwarte do czasu otrzymania pisemnego 
komunikatu Komisji Europejskiej. Stałe Przedstawicielstwo Malty zostanie poproszone o 
odniesienie się do konkretnych kwestii poruszanych w tych petycjach.

21. Petycja nr 1098/2010, którą złożył Bernhard Bökeler (Niemcy), w sprawie 
dyskryminowania obywateli UE przez władze szwedzkie
oraz
Petycja nr 1183/2010, którą złożył W.A. (Niemcy), w sprawie konieczności uzyskiwania 
w Szwecji osobistego numeru rejestracyjnego
oraz
Petycja nr 1289/2012, którą złożyła Elizabeth Bornecrantz (Wielka Brytania), w 
sprawie naruszenia przysługującego jej prawa do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu na terytorium UE

Głos zabrała: Caroline Loup (KE, DG ds. Sprawiedliwości)

Decyzja: Petycja pozostaje otwarta do niezwłocznego otrzymania dalszych informacji od 
Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu informacji od Komisji wysłany zostanie list do Stałego 
Przedstawicielstwa Szwecji z zapytaniem o dodatkowe informacje na temat kwestii 
poruszonych w petycjach.

22. Petycja nr 0026/2012, którą złożył Matteo Califano (Włochy), w sprawie 
dyskryminacji ze względu na płeć w ramach włoskiego systemu zabezpieczenia 
społecznego 
oraz
Petycja nr 1054/2012, którą złożył M. C. (Włochy), w sprawie zmiany wieku 
emerytalnego we Włoszech

Głos zabrali: Alvaro Oliveira (KE, DG ds. Sprawiedliwości), Eleonora Evi, Julia Pitera

Decyzja: Petycja pozostaje otwarta do otrzymania dalszych informacji od Komisji 
Europejskiej.
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B. Petycje, które mają zostać zamknięte na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Następujące petycje zostaną zamknięte: 0830/2006, 1307/2007, 0405/2011, 1162/2011, 
1333/2012, 1529/2012, 1277/2007, 0111/2008, 0262/2011, 1067/2008, 1396/2008, 
0622/2010, 0628/2011, 0891/2011, 0578/2012, 1623/2012, 0991/2013, 2420/2013, 
0149/2013, 0611/2013, 0754/2013, 1256/2013, 1563/2013, 1657/2013, 2103/2013, 
2209/2013, 0954/2014, 2368/2013, 2665/2013, 2752/2013, 2785/2013, 0114/2014, 
0181/2014, 0239/2014, 0251/2014, 0258/2014, 0283/2014, 0306/2014, 0419/2014, 
0442/2014, 0509/2014, 0561/2014, 0622/2014, 0643/2014, 0653/2014, 0770/2014, 
0905/2014

Następująca petycja pozostaje otwarta: 0645/2014

Termin i miejsce następnego posiedzenia

Kolejne posiedzenie odbędzie się 17 września 2015 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30, w 
sali JAN 4Q1.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.09.

***

Załączniki:

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia Komisji Petycji w dniu 16 
kwietnia 2015 r.

Załącznik do komunikatu przewodniczącej – petycje, które zostaną ponownie otwarte, 
zamknięte lub wycofane

„Lista nr 3” zawierająca petycje uznane za potencjalnie niezgodne z postanowieniami art. 
227 TFUE 



PV\1068221PL.doc 11/15 PE564.940v01-00

PL

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Cecilia Wikström (Przewodnicząca), Rosa Estaràs Ferragut (1. wiceprzewodnicząca), Pál Csáky (4. wiceprzewodniczący)

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

Peter Jahr, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-
Darling, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Daniel Hannan, Rikke Karlsson, Notis Marias, Yana 
Toom, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Margrete Auken, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Tim Aker, Eleonora Evi

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

Jérôme Lavrilleux, Gabriel Mato, Sven Schulze, Rainer Wieland, Miltiadis Kyrkos, Demetris Papadakis, Boris Zala, Enrique Calvet 
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