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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 8 maja 2012 r. w godz. 9.15 – 12.35 i 15.15 – 18.03
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 8 maja 2012 r. o godz.
9.15.

1.

Przyjęcie porządku dziennego

PETI_OJ 900609v02-00

Przed przedstawieniem uwag na temat porządku dziennego przewodnicząca poinformowała
posłów, Ŝe była koordynatorka i czynna członkini komisji PETI Bairbre de Brún podjęła
decyzję o rezygnacji z mandatu w Parlamencie z przyczyn zdrowotnych. Przewodnicząca
przekazała Bairbre de Brún Ŝyczenia wszystkiego najlepszego i podziękowała jej za duŜe
zaangaŜowanie w prace komisji.
Porządek dzienny został rozdany we wszystkich językach i wprowadzono w nim kilka
waŜnych zmian dotyczących harmonogramu dyskusji:
• W następstwie rozmów ze składającymi petycje i z Komisją Handlu
Międzynarodowego debatę w sprawie petycji dotyczących ACTA przełoŜonona 19
czerwca.
• W następstwie rozmów z komisarzem Marošem Šefčovičem zdecydowano, Ŝe
popołudniowy porządek dzienny rozpocznie się od punktu 15., dotyczącego petycji w
sprawie wysypiska śmieci w Corcolle, by w debacie na ten temat mogli wziąć udział
składający petycję (dostosowanie do moŜliwości czasowych uczestników).
• Następnie około godz. 16.45 odbędzie się głosowanie w sprawie opinii przygotowanej
przez posła V Boștinaru.
• Dyskusja na temat sprawozdania z wizyty rozpoznawczej w Berlinie będzie ostatnim
punktem porządku dziennego i rozpocznie się około godz.17.30.
• Składający petycje będą równieŜ obecni podczas omawiania punktów 4, 5 i 6.
• Podczas omawiania punktu 17. obecni będą trzej przedstawiciele Ministerstwa
PV\901581PL.doc

PL

PE489.438v01-00
Zjednoczona w róŜnorodności

PL

Rolnictwa Bułgarii.
Porządek dzienny został przyjęty.
2. Komunikaty przewodniczącej
Rozdano załącznik do uwag dla przewodniczącej, by posłowie mogli zgłaszać uwagi nt.
ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z podanych powodów.
PoniewaŜ nie zgłoszono uwag dotyczących tych zaleceń, uznano je za przyjęte.
3. Sprawy róŜne
Nie omawiano Ŝadnych innych spraw.
4. Petycja 1268/2010, którą złoŜył Cristóbal Aguado Laza (Hiszpania) w imieniu
Walenckiego Stowarzyszenia Rolników (ASAJA), w sprawie środków ochrony roślin,
szkodników i chorób roślin
Głos zabrali: przewodnicząca, Cristóbal Aguado Laza (składający petycję), Bas Drukker
(przedstawiciel Komisji, DG Sanco), Walter De Backer (przedstawiciel Komisji, DG Agri),
Esther Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Rolnictwa i Komisja Handlu
Międzynarodowego zostaną poproszone o wydanie opinii. Ponadto wysłane zostaną pisma do
komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Johna Dalliego oraz do komisarza ds.
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa, aby zwrócić im uwagę na pilność i
wagę sprawy.
5. Petycja 338/2010, którą złoŜył 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
Głos zabrali: przewodnicząca, Rafael Galvez Via (w imieniu składającego petycję), José
Manuel Servert Martin (przestawiciel Komisji), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz
Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón
Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Wysłane zostanie pismo do komisarza ds.
środowiska Janeza Potočnika z wnioskiem, aby Komisja, niezaleŜnie od toczącego się
postępowania w sprawie naruszenia przepisów, pilnie skontaktowała się z nowym rządem
Hiszpanii w celu zapobieŜenia nieodwracalnych szkodom na ww. obszarach. Pismo w tej
samej sprawie zostanie wysłane równieŜ do właściwych organów w Andaluzji.
6. Petycja 1132/2009, którą złoŜył H.M. (Portugalia) w imieniu portugalskiego zrzeszenia
przedsiębiorstw turystycznych „AETP”, w sprawie braku przejrzystości w związku
z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach programów operacyjnych UE
Głos zabrali: przewodnicząca, H.M. (składający petycję), Armando Miranda Cardoso
(przedstawicielka Komisji, DG Regio), Obhi Chatterjee (przedstawiciel Komisji, DG Comp)
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Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji powinna
bardziej szczegółowo zbadać kwestię pomocy państwa, a Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej – przygotować argumenty pozwalające na zamknięcie procedury. Komisja
powinna równieŜ skontaktować się z właściwymi organami portugalskimi.
Pismo do władz Portugalii wystosowane zostanie za pośrednictwem Stałego
Przedstawicielstwa Portugalii.
7. Opinia w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 2014–2020”
(COD 2011/0344) (LIBE), sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean
(ALDE)
(termin składania poprawek: 24 maja 2012 r.; rozpatrzenie poprawek: 19 czerwca 2012 r.;
głosowanie: 12 lipca 2012 r.).
Głos zabrali: przewodnicząca, Norica Nicolai, Victor Boştinaru
W imieniu sprawozdawczyni projekt opinii przedstawiła Norica Nicolai. Wyraziła
zadowolenie z faktu, Ŝe Komisja zamierza uprościć aktualne programy, i zaproponowała
poszerzenie programu „Prawa i obywatelstwa” o nowe działania. Victor Boştinaru odczytał
oświadczenie w imieniu Michaela Cashmana.

8. Opinia w sprawie 28. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii
Europejskiej w 2010 r. (2011/2275(INI) (JURI), sprawozdawczyni komisji
opiniodawczej: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
(termin składania poprawek: 21 maja 2012 r.; głosowanie: 19 czerwca 2012 r.)
Głos zabrali: przewodnicząca, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis
(przedstawiciel Komisji)
Sprawozdawczyni przedstawiła projekt opinii, ze szczególnym uwzględnieniem wdraŜania
Karty praw podstawowych, postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego oraz współpracy pomiędzy Parlamentem i Komisją.
Przedstawiciel Komisji zgodził się ze sprawozdawczynią, Ŝe zakres praw Karty naleŜałoby
dalej wyjaśniać obywatelom w ramach wspólnych działań Komisji i Parlamentu. Wyraził on
zadowolenie z faktu, Ŝe artykuł 263, wprowadzony przez traktat lizboński, umoŜliwił Komisji
skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosku o nałoŜenie sankcji na
państwa członkowskie spóźniające się z wdraŜaniem, co stanowi uchybienie zobowiązaniom.
9. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–24 listopada 2011 r.)
Punkt przedyskutowano po południu o godz. 17.40 pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej
Eleny Băsescu.
Głos zabrali: przewodnicząca, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena KolarskaBobińska, Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru
Po wymianie poglądów członkowie delegacji postanowili odbyć kolejne posiedzenie, aby
osiągnąć ogólne porozumienie przed następnym posiedzeniem komisji, na którym
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przedstawią tekst uzgodniony.
10. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23–26 listopada 2011 r.)
Głos zabrali: przewodnicząca, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos
Przewodnicząca oświadczyła, Ŝe termin składania poprawek do dokumentu roboczego upływa
w piątek 11 maja 2012 r. o godz. 12.00.
***
Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie o godz. 15.15.
***
12. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów
Przewodnicząca oświadczyła, co następuje:
a) Wyznaczenie sprawozdawców komisji opiniodawczej:
• grupa polityczna ECR przygotuje opinię w sprawie komunikatu Komisji „Lepsze
wykorzystanie potencjału środków ochrony roślin środowiska UE […]”
COM(2012)0095 (ENVI – komisja przedmiotowo właściwa);
• grupa polityczna ALDE przygotuje opinię w sprawie sprawozdania ze stosowania
Karty praw podstawowych UE za 2011 r. COM(2012)0169 (LIBE – komisja
przedmiotowo właściwa);
• grupa polityczna EFD przygotuje opinię w sprawie wytycznych dotyczących
procedury budŜetowej na rok 2013 – inne sekcje – Europejski Rzecznik Praw
Obywatelskich (BUDG – komisja przedmiotowo właściwa).
b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu krótkiej rezolucji w sprawie praw zwierząt
Rozpatrzono i zatwierdzono tekst krótkiej rezolucji w sprawie dobrostanu zwierząt,
sporządzonej zgodnie z art. 202 ust. 2 Regulaminu. Rezolucja zostanie przesłana Konferencji
Przewodniczących z wnioskiem o umieszczenie jej w porządku dziennym posiedzenia
plenarnego jako części wspólnej debaty w sprawie sprawozdania z inicjatywy własnej,
sporządzonego przez komisję AGRI („Strategia UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt
2012–2015”), do którego komisja PETI sporządziła równieŜ projekt opinii (sprawozdawca:
Victor Boştinaru).
c) Mianowanie członków wizyty rozpoznawczej do Niemiec i Republiki Czeskiej (3–6
czerwca 2012 r.)
Przewodnicząca zwróciła się o niezwłoczne formalne wyznaczenie członków tej delegacji,
najpóźniej do końca tygodnia.
d) Zwiększenie dostępu do bazy danych „ePetition” dla członków komisji i
sekretariatów grup politycznych
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Baza danych „ePetition” zostanie technicznie dostosowana w celu umoŜliwienia posłom i ich
pracownikom oraz pracownikom grup politycznych pełnego dostępu do petycji, w tym petycji
poufnych. Dostęp do petycji poufnych będzie wymagał od posłów zobowiązania się do
przestrzegania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych.
e) Wnioski z posiedzenia nieformalnej grupy roboczej ds. praw własności w Hiszpanii
oraz ustawy o strefie przybrzeŜnej
Nieformalna grupa robocza odbyła posiedzenie z władzami hiszpańskimi w sprawie planów
reformy obowiązującej ustawy o strefie przybrzeŜnej. Prace trwają i osiągnięto juŜ znaczący
postęp. Do władz hiszpańskich wysłany zostanie kwestionariusz.
f) Wstępny projekt porządku dziennego posiedzenia w dniu 19 czerwca
Wkrótce rozdany zostanie projekt porządku dziennego, który obejmuje następujące główne
punkty: wystąpienie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rocznego
sprawozdania za rok 2011 oraz sprawozdania specjalnego, dyskusja na temat petycji w
sprawie ACTA.
g) Pismo skierowane przez Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej
Komisarz Viviane Reding przesłała przewodniczącej pismo informujące o planach Komisji
Europejskiej odnośnie do zainicjowania konsultacji publicznej na temat sprawozdania w
sprawie obywatelstwa UE w 2013 r., w celu zebrania pomysłów do nowych działań w
usuwaniu trudności, na jakie napotykają obywatele UE w korzystaniu ze swoich praw
unijnych.
Komisja PETI zgodziła się zasadniczo z propozycjami i rozpatrzy moŜliwość włączenia ich
do programu, w konsultacji z komisją LIBE, do której pismo to było równieŜ skierowane.
Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru,
Margrete Auken
13. Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. stosunków
międzyinstytucjonalnych i administracji Maroša Šefčoviča na temat aktualnych kwestii
w ramach zorganizowanego dialogu, a następnie wymiana poglądów z posłami
Głos zabrali: przewodnicząca, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz,
Gerald Häfner, Heinz K. Becker
Komisarz oświadczył, Ŝe Komisja symbolicznie zarejestruje pierwszą europejską inicjatywę
obywatelską w dniu 9 maja (tytuł inicjatywy: Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe)
oraz Ŝe Komisja właśnie kończy ocenę pięciu innych inicjatyw. Organizatorzy
proponowanych europejskich inicjatyw obywatelskich, które nie spełniają wymaganych
kryteriów, zostaną poinformowani o procedurze składania petycji rozwiązania
alternatywnego. RównieŜ sprawy objęte Traktatem Euratom mogą być kierowane
bezpośrednio do Komisji Petycji. Komisarz wyraził zadowolenie z obecności komisji PETI na
portalach mediów społecznych i stwierdził, Ŝe zamieszczane komunikaty zawierają wiele
informacji i są bardzo uŜyteczne. Zwrócił się on do Parlamentu o poparcie wniosku Komisji
w sprawie zwiększenia budŜetu na rzecz szkół europejskich. Zaznaczył, Ŝe standardy
dotyczące przekazywania informacji dla składających petycje, który skontaktowali się
bezpośrednio z Komisją, są dokładnie takie same jak dla podmiotów wnoszących skargi.
14. Opinia w sprawie strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt 2012–2015 –
rozpatrzenie poprawek (2012/2043(INI)) (AGRI), sprawozdawca komisji opiniodawczej:
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Victor Boştinaru (S-D)
Poprawki przyjęte: 3, 4, 5, 6, 9 (popr. ustna), 11, 12, 13, 15, 16 (część pierwsza), 17, 19, 21,
22, 26, 27, 30, 31
Poprawki odrzucone: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (część druga), 18, 23, 24, 25, 29
Poprawki wycofane: 20
Poprawki niepodlegające głosowaniu: 8, 28
Projekt opinii został przyjęty 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów
wstrzymujących się.
15. Petycja 197/2012, którą złoŜył Francesco Saltini (Włochy), w sprawie planowanego
wysypiska śmieci blisko Rzymu w Corcolle, region Lacjum
Głos zabrali: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (składający petycję), Giuseppe
Manganaro (przedstawiciel Komisji, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (prefekt Rzymu), Claudio
Vesselli (dyrektor departamentu ds. ochrony środowiska, prowincja Rzym), Guido Milana,
Margrete Auken, Niccolò Rinaldi
Przedstawiciele władz włoskich zaznaczyli, Ŝe wysypisko będzie działać tymczasowo (przez
maksymalny okres 2 do 2,5 lat) i wykluczone będzie składowanie na nim odpadów
organicznych. Komisarz Nadzwyczajny złoŜył wniosek o głębsze i bardziej kompleksowe
badania, w szczególności pod kątem aspektów geologicznych i hydrologicznych, w celu
właściwej oceny odpowiedniości lokalizacji wysypiska.
Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze
informacje ze strony Komisji Europejskiej oraz wyniki wizyty rozpoznawczej, którą komisja
PETI odbędzie jesienią.
16. Petycja 1221/2011, którą złoŜył G.K. (Łotwa), w sprawie naruszenia prawa do
prywatności w porozumieniu ACTA (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu
towarami podrobionymi)
oraz
Petycja 116/2012, którą złoŜył Iwo Domeracki (Polska) w sprawie Umowy handlowej
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi
oraz
Petycja 142/2012, którą złoŜył Mateusz Wójtowicz (Polska) w imieniu stowarzyszenia Forum
Rdzawka (2 dodatkowe podpisy), w sprawie sprzeciwu wobec podpisania międzynarodowej
umowy handlowej ACTA
oraz
Petycja 203/2012, którą złoŜył Joachim Scholz (Niemcy), w sprawie ACTA
oraz
Petycja 223/2012, którą złoŜył Alex Wilks (Wielka Brytania) w imieniu AVAAZ, z ponad 2,5
mln podpisów, w sprawie ACTA
Ten punkt porządku dziennego przełoŜono na posiedzenie w dniu 19 czerwca.
Od godz. 17.26 posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca Elena Băsescu.
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17. Petycja 1675/2008, którą złoŜył Alexander Karakachanov (Bułgaria) w imieniu
Bułgarskiej Partii Zielonych/Bułgarskich Zielonych, w sprawie zamiany gruntów i
korupcji w Bułgarii
Głos zabrali: Dimitar Kyumyurddziev (specjalista w dziedzinie prawa, Ministerstwo
Rolnictwa Bułgarii), Katarzyna Gueneau de Mussy (przedstawicielka Komisji, DG COMP),
Victor Boştinaru
Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta. Przewodnicząca zobowiązała
Komisję do przedłoŜenia dalszych informacji w sprawie zarzutów korupcji zawartych w
petycji, na które w znacznej części nie udzielono odpowiedzi.
***
18. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów
Petycje, których rozpatrywanie zostanie zakończone: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007,
1379/2007, 0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010,
1089/2010, 1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011,
0282/2011, 0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011,
0592/2011, 0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011,
0743/2011, 0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011,
0900/2011, 0963/2011.
Petycje, które zostaną przeniesione z sekcji „B”, a procedura ich rozpatrywania pozostanie
otwarta: 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010,
0436/2010, 1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.
19.

Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, wtorek 19 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30.
*
**
Wiceprzewodnicząca Elena Băsescu zamknęła posiedzenie o godz. 18.03.
**
*

Załączniki:
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (w dniu 24 kwietnia
2012 r.)
Lista petycji, w przypadku których naleŜy ponownie otworzyć procedurę, zamknąć lub
wycofać ją, na podstawie załącznika do uwag dla 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 REĂISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĀISTRU TA’ ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENłĂ/
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, 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/DeputaŃi/Jäsenet/Ledamöter
Heinz K. Becker, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de
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