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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 4 września 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–17.30

oraz 5 września 2019 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Dolors Montserrat (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 4 września 2019 r. o godz. 
9.05.

1. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych) w godz. 9.00–10.30

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.58.

***

Posiedzenie wznowiono o godz. 10.34 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego
OJ– PE 639.964

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniach:
• 10 lipca 2019 r.                                                         PV– PE 639.745

Protokoły zostały zatwierdzone. 

4. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca ogłosiła, że na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r. koordynatorzy komisji 
PETI:

• przyjęty projekt porządku dziennego na dni 4-5 września 2019 r.;
• postanowili, że członkowie komisji PETI – we współpracy z komisjami LIBE i ECON, o ile 
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wyrażą one takie życzenie – powinni zorganizować wysłuchanie w sprawie FATCA z 
udziałem składających petycje, państw członkowskich oraz przedstawiciela Stanów 
Zjednoczonych;
• sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2018 r. zostało przydzielone Peterowi Jahrze z grupy PPE;
• postanowili utworzyć sieć PETI i zaprosić wszystkie inne komisje do przyłączenia się do tej 
sieci poprzez wyznaczenie co najmniej jednego posła, najlepiej spoza komisji PETI.

W obecności Komisji Europejskiej

5. Współpraca Komisji Europejskiej z Komisją Petycji (prezentacja Komisji)

Głos zabrali:   Enrico Forti (Komisja, sekretarz generalny, dyrektor), Margrete Auken, Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Tatjana Ždanoka.

6. Współpraca Wydziału Prawnego z Komisją Petycji (prezentacji dokona Wydział 
Prawny)

Głos zabrali:   María José Martinez Iglesias (Wydział Prawny PE, dyrektor), Radan Kanev.

7. Współpraca Departamentu Tematycznego C z Komisją Petycji (prezentacji dokona 
Departament Tematyczny C)

Głos zabrali:   Miguel Tell (DG IPOL, Departament Tematyczny C, kierownik działu).

8. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly przedstawi sprawozdanie 
roczne za rok 2018.

Głos zabrali:   Emily O’Reilly (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich), Margrete Auken, 
Peter Jahr, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne.

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

Środowisko – badania naukowe i innowacje

9.  Petycja nr 0596/2018, którą złożył M.A.R.A. (Hiszpania), w imieniu „Asociación 
Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP” (AEPCCE), w sprawie 
przyjęcia unijnej strategii dotyczącej pogody kosmicznej i impulsów 
elektromagnetycznych

Głos zabrali: Miguel Ángel Rodríguez Arias (składający petycję), Sabine Lecrenier (Komisja, 
DG GROW), Agnès Evren.

Decyzja: pozostawić petycję otwartą, zwrócić się do Komisji, by poinformowała komisję 
PETI o przyjęciu nowego rozporządzenia w sprawie przestrzeni kosmicznej, tak aby można 
było sprawdzić, czy strategia UE w tej dziedzinie odpowiada zamierzonemu celowi.
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Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.24.

* * *

Posiedzenie wznowiono o godz. 14.35 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

10. Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów 

1) Przyjęcie projektu porządku dziennego posiedzenia komisji PETI w dniach 2-3 
października 2019 r.

2) Wnioski dotyczące porządku dziennego posiedzenia w październiku i porządków 
obrad późniejszych posiedzeń

Uwzględniono wszystkie wnioski dotyczące porządku obrad posiedzenia w dniach 2-3 
października br.

Do październikowego porządku dziennego zostanie dodany konkretny punkt o petycjach w 
sprawie brexitu dotyczących praw obywateli, a komisja zaprosi do udziału debacie grupę 
sterującą ds. brexitu.

Petycja nr 0204/2019 w sprawie wniosku o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem 
chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica) zostanie ujęta w porządku dziennym 
posiedzenia w październiku.

Petycja nr 0059/2017 w sprawie kopalni wolframu w Lousame w Galicji zostanie ujęta w 
porządku dziennym posiedzenia w październiku.

Petycje nr 0801/2016, 0627/2018, 0923/2018, 0925/2018 i 0926/2018 w sprawie kwestii 
związanych z brexitem zostaną dodane do porządku dziennego posiedzenia w październiku w 
punkcie dotyczącym brexitu.

Petycja nr 1211/2017 w sprawie nieprzestrzegania przez Szwecję prawa UE w odniesieniu do 
wydawania osobistego numeru identyfikacyjnego obywatelom UE i ich rodzinom oraz petycja 
nr 0927/2018 w sprawie wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE w Belgii (systematyczna 
weryfikacja prawa pobytu) zostaną dodane do porządku dziennego posiedzenia w październiku 
w osobnym punkcie.

Tryb pilny



PE641.087v01-00 4/16 PV\1188173PL.docx

PL

Petycja nr 0560/2019 w sprawie podatku od paliwa lotniczego dla sektora lotnictwa i petycja 
nr 0826/2019 w sprawie brexitu i dalszej ochrony praw podstawowych migrujących 
uchodźców zostaną objęte trybem pilnym. 

Petycja w sprawie brexitu złożona przez A.B. zostanie poddana procedurze w trybie pilnym. 
Decyzje o dalszym toku spraw zostaną podjęte w drodze procedury pisemnej.

3) Powołanie przedstawicieli

3.1 Powołanie członków struktur wdrażających Konwencję ONZ o prawach

osób niepełnosprawnych (CRPD) i sieci CRPD

Termin prezentacji kandydatów przez grupy został ustalony na środę

11 września br.

3.2 Powołanie członków sieci ds. uwzględniania aspektu płci

Termin prezentacji kandydatów przez grupy został ustalony na środę

11 września br.

4) Program wysłuchań w drugiej połowie 2019 r.

 Koordynatorzy uzgodnili wstępny program wysłuchania w sprawie FATCA. Do udziału 
w tym wysłuchaniu należy zaprosić komisję ECON.

 Koordynatorzy postanowili, że komisja PETI zorganizuje wysłuchanie w sprawie 
populacji wilka. Do udziału w wysłuchaniu należy zaprosić 4 ekspertów, którzy otrzymają 
zwrot kosztów. Wysłuchanie odbędzie się we współpracy z komisjami AGRI i ENVI.

5) Program wysłuchań w pierwszej połowie 2020 r.

Koordynatorzy zostali poproszeni o przesłanie swoich propozycji sekretariatowi do 24 
września, tak aby można było przyjąć program wysłuchań na posiedzeniu koordynatorów 2 
października. 

6) Program działań wyjazdowych w pierwszej połowie 2020 r.

Koordynatorzy zostali poproszeni o przesłanie swoich propozycji sekretariatowi do 24 
września, tak aby można było przyjąć program działań wyjazdowych na posiedzeniu 
koordynatorów 2 października. 

7) Zakwestionowane zalecenia

Zakwestionowane zalecenia zostały przyjęte w formie zaproponowanej przez przewodniczącą 
odnośnie do petycji nr 0001/2019, 0213/2019 i 0241/2019.

Petycje nr 0009/2019 i 0011/2019 zostały przyjęte w formie zaproponowanej przez S&D.

Petycja nr 0058/2019 została przyjęta w formie zaproponowanej przez PPE.

8) Wnioski dotyczące petycji ujętych w wykazie B

Petycja nr 0179/2018 w sprawie ratowania wilków w Niemczech pozostanie otwarta do czasu 
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wysłuchania na ten temat w komisji PETI przewidzianego na grudzień br.

Petycja nr 1004/2014 w sprawie rzekomego niestosowania dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko oraz petycja nr 0641/2018 w sprawie wpływu na środowisko 
nowej autostrady w Alzacji (Francja) pozostaną otwarte w oczekiwaniu na ocenę przez 
Komisję dodatkowych informacji przedstawionych przez składającego petycję.

Petycja nr 0138/2018 w sprawie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i azbestem zakładu 
przemysłowego przeznaczonego do dekontaminacji zostanie otwarta, a składający petycję 
będzie miał 2 miesiące na ustosunkowanie się do odpowiedzi Komisji.

Petycja nr 2201/2014 w sprawie polowania na dzikie ptaki w Andaluzji; Petycja nr 0626/2017 
w sprawie niezastosowania ramowej dyrektywy wodnej i innych przepisów unijnych; Petycja 
nr 0901/2017 w sprawie negatywnego wpływu, jaki wywiera przywóz do UE 
zmodyfikowanej genetycznie soi; Petycja nr 0231/2018 w sprawie nadużywania przez rząd 
umów na czas określony; Petycja nr 0251/2018 w sprawie dyskryminacji migrantów w 
obszarach uznawania kwalifikacji i zatrudnienia w Hiszpanii; Petycja nr 0259/2018 w sprawie 
duńskiej ustawy o zajmowaniu majątku osób ubiegających się o azyl; Petycja nr 0278/2018 w 
sprawie egzaminów na prawo jazdy; Petycja nr 0352/2018 w sprawie ochrony bobra w 
Hiszpanii; Petycja nr 474/2018 w sprawie budowy autostrady „bancal” zostanie zamknięta 
zgodnie z wytycznymi komisji PETI.

9) Program badawczy komisji PETI na lata 2019-2020

Koordynatorzy zostali poproszeni o przedstawienie wniosków dotyczących badań do 24 
września do godz. 12.00, tak aby można było omówić przedstawione propozycje na 
październikowym posiedzeniu koordynatorów. 

10) Sprawy tytułem informacji

Koordynatorzy zapoznali się z punktami przedstawionymi tytułem informacji.

Przedstawiono następującą listę dokumentów w celach informacyjnych:

a) listy zarejestrowanych petycji uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Urzędu 
Przewodniczącego jako potencjalnie niezgodne z postanowieniami art. 227 TFUE przekazano 
wszystkim posłom w dniu 16 lipca 2019 r.

Lista nr 3 dotycząca petycji o numerach od 0297-19 do 0591-19

1. Sprawy nie posiadają cech, na podstawie których można uznać, że wchodzą one w 
zakres działań Unii
0303-19, 0306-19, 0307-19, 0324-19, 0337-19, 0339-19, 0350-19, 0356-19, 0374-19, 
0376-19, 0379-19, 0385-19, 0386-19, 0389-19, 0390-19, 0391-19, 0393-19, 0396-19, 
0398-19, 0400-19, 0412-19, 0421-19, 0422-19, 0425-19, 0429-19, 0437-19, 0439-19, 
0440-19, 0441-19, 0442-19, 0443-19, 0445-19, 0458-19, 0459-19, 0466-19, 0471-19, 
0475-19, 0481-19, 0487-19, 0489-19, 0491-19, 0492-19, 0504-19, 0508-19, 0510-19, 
0514-19, 0518-19, 0521-19, 0557-19, 0559-19, 0561-19, 0575-19, 0576-19, 0578-19, 
0580-19.
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2. Brak podstawowych elementów umożliwiających określenie zakresu działań Unii
0380-19, 0499-19, 0520-19.

3. Niespójna argumentacja z niejasnym powiązaniem z obszarami działalności Unii
0341-19, 0353-19, 0388-19, 0408-19, 0416-19, 0450-19, 0507-19, 0533-19, 0570-19, 
0577-19.

b) Petycje wycofane
  0243-19, 0289-19, 0424-19, 0635-19, 0640-19, 0677-19.

c) Odpowiedź hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, petycja nr 0199-15;

d) Odpowiedź komisji ENVI na petycje nr 0663-18, 0844-18, 1104-18.

Zdrowie

11. Petycja nr 0494/2017, którą złożyła Alessia Margheritini (Włochy), w sprawie 
sprzeciwu wobec prawa krajowego zobowiązującego do szczepienia dzieci w wieku 
szkolnym
Petycja nr 0495/2017, którą złożyła Elena Manzoni Di Chiosca (Włochy), w sprawie 
sprzeciwu wobec prawa krajowego zobowiązującego do szczepienia dzieci w wieku 
szkolnym
Petycja nr 0496/2017, którą złożył Remo Pulcini (Włochy), w sprawie niezgodności 
włoskiego prawa dotyczącego obowiązkowych szczepień z prawodawstwem UE
Petycja nr 0558/2017, którą złożył(a) A.B. (Włochy), w sprawie obowiązkowych 
szczepień we Włoszech
Petycja nr 0057/2018, którą złożył R.I. (Włochy), z około 100 podpisami, w sprawie 
obowiązkowych szczepień we Włoszech oraz
Petycja nr 0250/2019, którą złożył Renato Lelli (Włochy), w imieniu stowarzyszenia 
„Parents for equal power”, w sprawie sprzeciwu wobec obowiązku szczepienia bez 
profilaktycznych testów bezpieczeństwa

Głos zabrali: R.I. (składający petycję nr 0057/2018), Martine Ingvorsen (Komisja, DG 
SANTE), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr. 

Decyzja:  przesłać komisji ENVI tytułem informacji i zamknąć petycję. 

Środowisko

12.  Petycja nr 0225/2018, którą złożył B. M. (Polska), w imieniu Stowarzyszenia 
Prawobrzeża, z 2 podpisami, w sprawie budowy terminala kontenerowego na obszarze 
Natura 2000 w Świnoujściu
 
Głos zabrali: Przemyslaw Oginski (Komisja, DG ENV), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr. 

Decyzja: pozostawić petycję otwartą i skierować pismo do Stałego Przedstawicielstwa 
Rzeczypospolitej Polskiej z informacją o kwestiach zgłoszonych przez składającego petycję 
oraz zgłosić obawy posłów PETI dotyczące ryzyka związanego z tego rodzaju projektem dla 
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środowiska naturalnego; zwrócić się do Komisji o przekazanie aktualnych informacji.

Środowisko – tworzywa sztuczne

13.     Petycja nr 2553/2014, którą złożył Ludwig Bühlmeier (Niemcy), w sprawie 
mikroplastików i nanocząsteczek
Petycja nr 0663/2015, którą złożył Oliver Steiner (Niemcy), w sprawie procedury 
stworzenia systemu oczyszczania służącego do filtrowania mikrodrobin plastiku we 
wszystkich europejskich oczyszczalniach ścieków
Petycja nr 0783/2015, którą złożyła E. D. (Niemcy), w sprawie zakazu produktów 
kosmetycznych zawierających mikrodrobiny plastiku
Petycja nr 0793/2015, którą złożył Oliver Steiner (Niemcy), w sprawie zakazu 
stosowania mikrodrobin plastiku w kosmetykach, artykułach toaletowych i wyrobach 
odzieżowych oraz
Petycja nr 0695/2018, którą złożył(a) U.K. (Niemcy), w sprawie mikroczątek tworzyw 
sztucznych w ustabilizowanych komunalnych odpadach ściekowych wykorzystywanych 
w nawozach rolniczych i w osadach ściekowych

Głos zabrali: Andrej Kobe, Paolo da Silva Lemos (Komisja, DG ENV), Alex Agius Saliba, 
Peter Jahr. 

Decyzja: pozostawić petycję otwartą, przesłać do wglądu komisji ENVI, zwrócić się do 
Komisji o aktualne informacje na temat dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz monitorować wdrażanie strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych oraz 
dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko w państwach członkowskich.

14. Petycja nr 0349/2018, którą złożył K.H. (Niemcy), w imieniu Ideenschmiede Mainz, 
w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących wykorzystywania plastiku oraz
Petycja nr 0191/2018, którą złożył(a) O. J. (Niemcy), w sprawie ograniczania odpadów z 
tworzyw sztucznych

Głos zabrali: Paulo Da Silva Lemos (Komisja, DG ENV), Alex Agius Saliba.

Decyzja: zamknąć petycję.

15. Petycja nr 0758/2018, którą złożył A.V. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie 
produkcji tworzyw sztucznych i usprawnienia gospodarki o obiegu zamkniętym
Petycja nr 1013/2018, którą złożył Alessandro Giovannetti (Włochy), w sprawie 
stosowania jednego materiału do pakowania produktów w supermarketach oraz
Petycja nr 0082/2019, którą złożyła Elena Mihaela Blejdea (Rumunia), w sprawie 
lepszego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych

Głos zabrali: Alessandro Giovannetti (składający petycję nr 1013/2018), Leonardo Mazza 
(Komisja, DG ENV), Alex Agius Salariba, Eleonora Evi.

Decyzja: pozostawić petycję otwartą, monitorować wdrażanie strategii w dziedzinie tworzyw 
sztucznych oraz dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 
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sztucznych na środowisko w państwach członkowskich; zwrócić się do Komisji o aktualne 
informacje.

Rolnictwo – dobrostan zwierząt

16.  Petycja nr 1124/2018, którą złożył D.S. (Polska), z dwoma podpisami, w sprawie 
dobrostanu pszczół miodnych

Głos zabrali: Denis Simonin (Komisja, DG SANTE).

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; przekazać petycję do wglądu komisarzowi ds. rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich. zwrócić się o opinię do komisji AGRI.

Rolnictwo – handel

17.  Petycja nr 0611/2018, którą złożył Ismael Sánchez Castillo (Hiszpania) w imieniu 
„Comité Provincial PCE Sevilla”, w sprawie amerykańskich ceł nakładanych na 
dojrzałe oliwki z Hiszpanii

Głos zabrali: Ismael Sánchez Castillo (składający petycję), Sergio Pavón González (Komisja, 
DG AGRI), Emmy Korodima (Komisja, DG TRADE), Alex Agius Saliba, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, María Soraya Rodríguez Ramos, Sira Rego, Clara Aguilera. 

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; uważnie śledzić za pośrednictwem Komisji procedurę 
WTO dotyczącą ceł wyrównawczych i antydumpingowych nałożonych na przywóz 
dojrzałych oliwek z Hiszpanii.

Pomoc państwa

18. Petycja nr 0894/2017, którą złożył M.M. (Włochy), w sprawie wpływającego na stan 
wspólnego rynku asymetrycznego stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w 
Niemczech i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Głos zabrali: Salim Medghoul (Komisja, DG COMP), Gheorghe Falcă, Eleonora Evi, Tatjana 
Ždanoka, Jude Kirton-Darling. 

Decyzja: zamknąć petycję.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.40.

* * *

Posiedzenie wznowiono w czwartek 5 września o godz. 09.05 pod przewodnictwem Dolors 
Montserrat (przewodniczącej).
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Prawa konsumentów – usługi finansowe

19. Petycja nr 0063/2017, którą złożył Ivailo Iliev (Bułgaria), z 50 podpisami, w sprawie 
zarzucanego naruszenia praw konsumentów w ramach postępowania dotyczącego 
nakazu zapłaty w Bułgarii
Petycja nr 0408/2017, którą złożyła Desislava Filipova (Bułgaria), z 4248 podpisami, w 
sprawie legalności art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego i zarzucanego 
naruszenia praw konsumentów w ramach postępowań dotyczących nakazu zapłaty w 
Bułgarii
Petycja nr 0838/2017, którą złożyła Violeta Gospodinova (Bułgaria), w sprawie nakazu 
zapłaty dotyczącego sporu z bankiem bułgarskim w sprawie kredytu hipotecznego
Petycja nr 0514/2018, którą złożył Ivaylo Iliev (Bułgaria), w sprawie zarzutów korupcji 
w sądach bułgarskich i naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego
Petycja nr 0606/2018, którą złożyła Miliena Dimitrova (Bułgaria), w sprawie 
domniemanego naruszenia przepisów dyrektywy 93/13/EWG i sporu z bankiem w 
sprawie kredytu mieszkaniowego
Petycja nr 0609/2018, którą złożyła Tsetska Khadzhigeorgieva (Bułgaria), w sprawie 
domniemanego naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz domniemanego 
braku dostępu do sądu
Petycja nr 0720/2018, którą złożyła Violeta Gospodinova (Bułgaria), w sprawie 
domniemania oszustwa i korupcji w celu niezgodnego z prawem przejmowania mienia 
przez banki i prywatnych komorników w Bułgarii
Petycja nr 0810/2018, którą złożyła Desislava Filipova (Bułgaria), z 4248 podpisami, w 
sprawie legalności art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego i zarzucanego 
naruszenia praw konsumentów w ramach postępowań dotyczących nakazu zapłaty w 
Bułgarii
Petycja nr 1045/2018, którą złożył Z.T.A. (Bułgaria), z 180 podpisami, w sprawie 
zarzutu niezgodności z przepisami wspólnotowymi procedur dotyczących nakazu 
sądowego, wszczęcia postępowania i apelacji przewidzianych w bułgarskim kodeksie 
cywilnym
Petycja nr 1193/2018, którą złożył A.M. (Bułgaria), w imieniu „Stowarzyszenia Ofiar 
Komorników Prywatnych i Systemu Sądownictwa – Solidarność”, w sprawie 
solidarności z ofiarami komorników prywatnych i systemu sądownictwa w Bułgarii
Petycja nr 0036/2019, którą złożył Dymitar Panajotow (Bułgaria), w imieniu 
„Stowarzyszenia Ofiar Prywatnych Komorników i Systemu Sądowego – Solidarność”, w 
sprawie rzekomej korupcji w bułgarskich sądach i naruszenia prawa do rzetelnego 
procesu
Petycja nr 0037/2019, którą złożyła Mariana Iljewa (Bułgaria), w sprawie rzekomego 
naruszenia prawa UE przez Republikę Bułgarii przez tzw. procedurę nakazu zapłaty
Petycja nr 0040/2019, którą złożył A.M. (Bułgaria), w sprawie niezgodności prawa 
bułgarskiego z rozporządzeniem nr 1896/2006 ustanawiającym postępowanie w sprawie 
europejskiego nakazu zapłaty
Petycja nr 0051/2019, którą złożyła Elitsa Vasileva (Bułgaria), w sprawie rzekomego 
naruszenia przez Bułgarię dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach konsumenckich oraz
Petycja nr 0102/2019, którą złożył H.Y. (Bułgaria), w sprawie sporu dotyczącego kredytu 
hipotecznego

Głos zabrali: Ivailo Iliev (składający petycję nr 0063/2017, w imieniu składających petycje nr 
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0514/2018, 0037/2019 i 51/2019), Desislava Filipova i Veska Voleva (składający petycję nr 
0408/2017), Svetoslav Spasov (w imieniu składającej petycję nr 0838/2017), Milena 
Dimitrova (składająca petycję nr 0606/2018), Svetla Milanova (w imieniu składającej petycję 
nr 0609/2018), Nikolai Pochev (w imieniu składającej petycję nr 0810/2018), Zaven 
Astadurov, Nikolay Daskalov i Nikolay Kolev (w imieniu składającego petycję nr 
1045/2018), Maria Abrasheva (w imieniu składających petycje nr 1193/2018 i 0036/2019), 
Vladislav Yanev (w imieniu składającego petycję nr 0040/2019), Robert Mathiak 
(Commission, DG JUST), Jarosław Duda, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Margrete Auken, 
Andre Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radan Kanev, Tatjana Ždanoka, Angel 
Dzhambazki. 

Decyzja: pozostawić petycję otwartą w oczekiwaniu na wyniki postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego; wysłać stanowcze pismo do Stałego 
Przedstawicielstwa Bułgarii z prośbą o informacje; przekazać komisji ECON tytułem 
informacji oraz przypomnieć komisji IMCO o opinii, zwrócić się do Komisji o aktualizację.

20. Petycja nr 0928/2018, którą złożył A.K. (Węgry), z 10,000 podpisów, w sprawie 
zarzucanych nieuczciwych warunków umów o pożyczki w walucie obcej na Węgrzech

Głos zabrali: A.K. (składający petycję), Peter Bischoff-Everding (Komisja, DG JUST), Jude 
Kirton-Darling, Jarosław Duda.  

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; poczekać na ocenę Komisji dotyczącą wdrożenia na 
Węgrzech dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich; 
przekazać komisjom IMCO i ECON do zaopiniowania.

Prawa konsumentów – transport

21. Petycja nr 0692/2018, którą złożyła Catalina Cerdà Pons (Hiszpania), w sprawie 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz
Petycja nr 0727/2018, którą złożył M.S. (Niemcy), w sprawie ustanowienia wspólnych 
zasad odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład albo odwołanie lub duże 
opóźnienie lotu

Głos zabrali: Gunther Ettl (Komisja, DG MOVE), Andris Ameriks.  

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; poczekać na wyniki analizy rozpoznawczej rozpoczętej 
przez Komisję pod koniec 2018 r.;  poinformować również o sprawie Komisję Prawną 
(oprócz poinformowanych już komisji IMCO i TRAN) z uwagi na toczącą się procedurę 
dotyczącą dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich (COD 2018/0089).

22. Petycja nr 0165/2018, którą złożył Mario Berger (Niemcy) w sprawie wykluczania 
pasażerów z lotów powrotnych, jeżeli nie odbyli oni lotu wylotowego

Głos zabrali: Gunther Ettl (Komisja, DG MOVE), Andris Ameriks.  

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; zwrócić się do Komisji o przekazanie aktualnych 



PV\1188173PL.docx 11/16 PE641.087v01-00

PL

informacji; ponownie przesłać komisji TRAN.

23. Petycja nr 0202/2018, którą złożył Alfonso Rodríguez Sanchez (Hiszpania), w 
sprawie zasad przydziału miejsc w tanich liniach lotniczych prowadzących do 
rozdzielania grup i rodzin, które nie uiściły dodatkowej opłaty za rezerwację miejsca

Głos zabrali: Alfonso Rodríguez Sanchez (składający petycję), Peter Sorensen (Komisja, DG 
MOVE), Andris Ameriks.  

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; przekazać do zaopiniowania komisji TRAN.

Migracja

24. Petycja nr 0005/2019, którą złożyła Barbara Klinner (Niemcy), w sprawie kwestii 
dotyczących migracji w Grecji, w szczególności na wyspie Samos

Głos zabrali: Katerina Stamati (Komisja, DG HOME), Asim Ademov, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba.  

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; zwrócić się do Komisji o przedstawienie nowego 
pakietu legislacyjnego w tej sprawie. 

Prawa podstawowe

25. Petycja nr 0695/2017, którą złożył F.M. (Włochy), w sprawie uznawalności 
obywatelstwa europejskiego i dostępu bezdomnych obywateli do opieki zdrowotnej

Głos zabrali: Josephin Hederström (Komisja, DG EMPL), Tatjana Ždanoka, Loránt Vinca.  

Decyzja: zamknąć petycję.

Przewodnicząca Tatjana Ždanoka przejęła przewodnictwo obrad w godz. 11.55–12.00.

Niepełnosprawność

26. Petycja nr 0535/2017, którą złożył Ludo Hermans (Belgia), w odniesieniu do 
mobilności osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Głos zabrali: Ludo Hermans (składający petycję) Josefine Hederström (Komisja, DG EMPL), 
Günther Ettl (Komisja, DG MOVE), Tatjana Ždanoka, Alex Agius Salariba, Jarosław Duda.  

Decyzja: pozostawić petycję otwartą; zwrócić się ponownie w piśmie od przewodniczącego 
do państw członkowskich, które jeszcze nie zajęły stanowiska, o sporządzenie listy uwag; 
zwrócić się do Komisji o aktualne informacje i stanowisko w odpowiedzi na otrzymane 
uwagi; przesłać do wiadomości komisji EMPL i Intergrupy ds. Osób Niepełnosprawnych; 
przekazać do wglądu innym członkom ram UE w zakresie Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 33 ust. 2 konwencji (EMPL, LIBE, Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Europejska, Agencja Praw Podstawowych Unii 



PE641.087v01-00 12/16 PV\1188173PL.docx

PL

Europejskiej, Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych).

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.10.

* * *

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

Następujące petycje zostają zamknięte: 
2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

Następujące petycje pozostają otwarte: 
1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.

Termin i miejsce następnego posiedzenia

    2 października 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30
    3 października 2019 r., w godz. 9.00–12.30
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