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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 20 stycznia 2020 r. w godz. 15.00–18.30

oraz 21 stycznia 2020 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

BRUKSELA

Tatjana Ždanoka (pierwsza wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 20 
stycznia 2020 r. o godz. 15.05.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego OJ– PE 646.807

 FdR 1196475
Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni: 

• 11–12 listopada 2019 r. PV- PE 643.238
FdR 1196519 + załączniki

• 2–3 grudnia 2019 r. PV- PE 644.850
FdR 1194172 + załączniki

Protokoły zostały zatwierdzone.
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3. Komunikaty przewodniczącej

Wyniki procedury pisemnej dotyczącej petycji ujętych w wykazie B z dnia 11-12 
listopada 2019 r. są następujące:

– Petycje nr 646/2018, 755/2018 i 145/2019 pozostają otwarte i zostaną uwzględnione w 
porządku dziennym jednego z kolejnych posiedzeń.

– Petycja nr 171/2019 pozostanie otwarta, zostanie uwzględniona w porządku dziennym 
jednego z kolejnych posiedzeń i przesłana do wglądu komisji ENVI.

– W odniesieniu do petycji nr 145/2019 i 211/2019: składający petycję otrzymają 2 miesiące 
na ustosunkowanie się do odpowiedzi Komisji.

– Petycja nr 690/2018 pozostanie otwarta i zostanie rozpatrzona łącznie z petycją nr 
784/2019.

– Petycje nr 124/2019 i 178/2019 zostaną zamknięte.

Wyniki procedury pisemnej dotyczącej zakwestionowanych zaleceń są następujące:

– Zakwestionowane zalecenia zostały przyjęte w formie zaproponowanej przez 
przewodniczącą w odniesieniu do petycji nr 515/2019 i 541/2019.

– Petycje nr 536/2019, 551/2019, 563/2019 i 596/2019 zostały przyjęte zgodnie z sugestią 
grupy Verts/ALE.

W obecności Komisji Europejskiej

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

Konkurencja

4. Petycja nr 984/2018, którą złożył C.T. (Grecja), w sprawie procedury sprzedaży 
jednostek węgla brunatnego DEH SA (greckie przedsiębiorstwo energetyczne) w Meliti i 
Megalopoli
 
Głos zabrali: Francesco Materia (KE-COMP), Loránt Vincze, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka i Konstantinos Arvanitis.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o aktualne informacje na temat 
wyniku nowej procedury przetargowej rozpoczętej w dniu 8 marca 2019 r. i odroczonej w 
związku z wyborami oraz przekazanie do wglądu komisji EMPL.
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Środowisko

5. Petycja nr 0620/2018, którą złożył T.K. (Grecja), z 43 podpisami, w sprawie ochrony 
środowiska w regionie górniczym Półwyspu Chalcydyckiego w Grecji

Petycja nr 0917/2013, którą złożył Sotirios Adamopoulos (Grecja), w sprawie wydobycia 
złota w Skouries (Chalkidiki) oraz jego skutków w postaci zanieczyszczenia środowiska

Petycja nr 0001/2016, którą złożył Ismael Antonio López Pérez (Hiszpania), w imieniu 
stowarzyszenia środowiskowego i niezależnego stowarzyszenia Petón Do Lobo, w sprawie 
wylesiania prowadzonego przez kopalnię Skouries na półwyspie Chalkidiki, Grecja

Głos zabrali: Kyriakos Panagiotopoulos (reprezentujący składającego petycję nr 0620/2018), 
Sotirios Adamopoulos (składający petycję), Yannis Couniniotis (KE-ENV), Margrete Auken, 
Loránt Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba i 
Tatjana Ždanoka.

Decyzja: petycje pozostają otwarte, zwrócenie się do Komisji o ponowne zbadanie nowych i 
dawnych zarzutów składających petycje, a w szczególności o przedstawienie sprawozdania na 
temat zgodności projektu z dyrektywą 2001/42/WE (która przewiduje sporządzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) i konwencją z Aarhus.

Od godz. 16.02 posiedzeniu przewodniczyła Dolors Montserrat (przewodnicząca).

Energia

6. Petycja nr 0668/2018, którą złożył P.T. (Bułgaria), w sprawie domniemanego 
naruszenia przez Bułgarię rozporządzenia nr 1698/2005/WE i dyrektywy 2009/28/WE
 
Głos zabrali: Pierre Loaec (KE-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka i Alex 
Agius Saliba.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, przesłanie komisji ITRE w celu uzyskania jej opinii.

7. Petycja nr 0838/2018, którą złożył Klaus Samer (Niemcy), w sprawie wyposażenia 
pojazdów elektrycznych tak, by mogły pobierać energię z sieci

Głos zabrali: Klaus Samer (składający petycję), Sabine Crome (KE-ENER), Kai Tullius (KE-
MOVE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba i Margrete Auken.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przedstawienie najnowszych 
informacji na piśmie, w szczególności na temat oceny dyrektywy 2014/94/UE, i przesłanie do 
komisji ITRE w celu uzyskania opinii.
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Transport – opodatkowanie

8. Petycja nr 0854/2018, którą złożył M.K. (Niemcy), w imieniu Deutscher Eisenbahn-
Freunde e.V. (Niemiecka Spółka Przyjaciół Kolei), w sprawie poprawki do ustawy o 
podatku obrotowym od różnych środków transportu w ruchu turystycznym 

Głos zabrali: Arne Kubitza (KE-TAXUD), Loránt Vincze i Margrete Auken.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o aktualne informacje, w 
szczególności na temat toczących się negocjacji w sprawie proponowanych przepisów 
dotyczących podatku VAT.

9. Petycja nr 0274/2019, którą złożył T.H. (Finlandia), w sprawie opodatkowania 
ładowania samochodów elektrycznych w Finlandii

Głos zabrali: Ivar Tuominen (KE-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (KE-TAXUD), Peter Jahr i 
Margrete Auken.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, oczekiwanie na przegląd dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii i przyjęcie Zielonego Ładu.

10. Przełożono na inny termin

Europejski Trybunał Obrachunkowy

11. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 14/2019: 
„Wyraź swoją opinię!” – konsultacje publiczne Komisji angażują obywateli, ale nie 
spełniają oczekiwań pod względem działań informacyjnych”
– Wystąpienie sprawozdawczyni Annemie Turtelboom

Głos zabrali: Annemie Turtelboom (ETO), Antonina Cipollone (KE-SG), Margrete Auken, 
Peter Jahr i Dolors Montserrat. 

Środowisko – jakość powietrza

12. Petycja nr 0096/2019, którą złożył Arnau Domènech Romero (Hiszpania), w 
sprawie utworzenia standardowej unijnej plakietki informującej o zanieczyszczeniu 
powietrza oraz w sprawie klasyfikacji pojazdów na potrzeby ograniczeń w ruchu 
drogowym 

Głos zabrali: Mans Lindberg (KE-MOVE), Peter Jahr i Margrete Auken.



PV\1196844PL.docx 5/22 PE646.857v01-00

PL

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie aktualnych 
informacji, wysłanie do komisji TRAN tytułem informacji.

13. Petycja nr 0837/2018, którą złożył Markus Baumgarth (Niemcy), w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza przez statki powietrzne
 

Głos zabrali: Philippe Lenne (KE-MOVE) i Peter Jahr. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie aktualnych 
informacji.
 

14. Petycja nr 0080/2019, którą złożyła I.T.G. (Hiszpania), w imieniu platformy 
„Frenem la contaminació”, w sprawie jakości powietrza na obszarze Grau w Castellón, 
Walencja
 

Głos zabrali: I.T.G. (składająca petycję), Lucia Bernal Saukkonen (KE-ENV), Margrete Auken, 
Peter Jahr i Idoia Villanueva Ruiz. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o aktualne informacje, wysłanie 
pism do właściwych organów hiszpańskich (zwłaszcza hiszpańskiego Ministerstwa ds. 
Transformacji Ekologicznej, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transnición Ecológica (Generalitat Valenciana) i władz lokalnych) w celu 
uzyskania wyjaśnień. 

15. Petycja nr 0943/2018, którą złożył M.J. (Niemcy), w sprawie interpretacji i 
stosowania środków przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Niemczech i innych 
państwach członkowskich UE

Głos zabrali: Michael Klinkenberg (KE-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken i Alex Agius Saliba. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie aktualnych 
informacji.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.00.

***
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Wtorek 21 stycznia 2020 r.

Posiedzenie wznowiono we wtorek 21 stycznia 2020 r. o godz. 9.05 pod przewodnictwem 
Dolors Montserrat (przewodniczącej).

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

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.26.

***

Posiedzenie wznowiono o godz. 10.35 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

 *** Głosowanie *** (głosowanie elektroniczne)

17. Opinia w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2018/0427(NLE))
Sprawozdawczyni: MONTSERRAT (PPE)
– przyjęcie projektu opinii w formie pisma

Opinia została przyjęta 23 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym 
się.

*** Koniec głosowania ***

Społeczeństwo informacyjne

18. Petycja nr 0038/2019, którą złożył Lehel Bernad (Rumunia), w sprawie 
dyskryminacji przez eBay wobec kupujących z Rumunii 

Głos zabrali: Jasmin Battista (KE-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Salariba i Loránt Vincze.
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta, oczekiwanie na sprawozdanie Komisji w marcu 2020 r.

19. Petycja nr 1167/2018, którą złożył Demitrios Paicopolos (Grecja), w sprawie 
sprzedaży produktów Huawei w Grecji i w UE oraz w sprawie przeglądu wszystkich 
urządzeń telekomunikacyjnych w UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
wyeliminowania wszystkich sieci szpiegowskich
 

Głos zabrali: Domenico Ferrara (KE-CNECT), Alex Agius Saliba i Loránt Vincze. 

Decyzja: zamknięcie.

Zdrowie

20. Petycja nr 1151/2018, którą złożył Holger Wagner (Niemcy), w sprawie 
niezależnego przeglądu naukowego udokumentowanych zagrożeń dla zdrowia 
wynikających z działania pól magnetycznych oraz wniosku o opóźnienie wprowadzania 
na rynek sieci 5G 

Głos zabrali: Franz Karcher (KE-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner 
i Dolors Montserrat.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie aktualnych 
informacji, w szczególności dotyczących ocen skutków i programów Komisji, wysłanie do 
komisji ENVI w celu uzyskania opinii.

21. Petycja nr 0477/2019, którą złożył Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (Hiszpania), w 
imieniu National Nemesis Project Association, w sprawie uregulowania stosowania 
marihuany

Głos zabrali: Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (składający petycję), Edith Hofer (KE-HOME), 
Agnès Mathieu-Mendes (KE-SANTE), Alex Agius Saliba i Loránt Vincze. 

Decyzja: zamknięcie.
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Podatki – płeć

22. Petycja nr 0291/2018, którą złożył A.N.M. (Hiszpania), z 3 podpisami, w sprawie 
dyskryminacji cenowej ze względu na płeć

Petycja nr 1124/2015, którą złożył D.S. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie obniżenia 
podatku od wartości dodanej (VAT) na wyroby higieniczne przeznaczone dla kobiet

Petycja nr 0018/2019, którą złożyła Eleonora Stancato (Włochy), w sprawie zniesienia 
podatku VAT w wysokości 22 % na pieluchy i wyroby sanitarne

Petycja nr 0435/2019, którą złożyła Arianna Campagnuolo (Włochy), w sprawie podatku 
od produktów dla kobiet

Głos zabrali: Alvaro Oliveira (KE-JUST), Roberto Michieleto (KE-TAXUD), Patrizia Toia, 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka i Ádám Kósa.

Decyzja: petycje pozostają otwarte, zwrócenie się do Komisji o przekazanie zaktualizowanej 
odpowiedzi.

Opinia

23. Opinia w sprawie kontroli stosowania prawa UE w latach 2017–2018 
(2019/2132(INI))
Sprawozdawca: RUIZ DEVESA (S&D)

– rozpatrzenie projektu opinii 

Głos zabrali: Alex Agius Saliba (w imieniu Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi Cañas, 
Angel Dzhambazki i René Slootjes (KE-SG).

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.04.

***

Posiedzenie wznowiono o godz. 14.41 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).
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24. Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów

1. Przyjęcie porządku dziennego

Projekt porządku dziennego został przyjęty. 

2. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała koordynatorów o impasie w sprawie ewentualnego 
objęcia przez Parlament przewodnictwa ram w zakresie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca przekaże 
koordynatorom wszelkie nowe informacje w tej kwestii.

Przewodnicząca poinformowała koordynatorów o zatwierdzeniu przez Komisję 
inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in 
Europe”. Termin przeprowadzenia wysłuchania to 10 kwietnia 2020 r.

3. Przyjęcie projektu porządku dziennego posiedzenia komisji PETI w dniach 19-20 
lutego 2020 r. 

Projekt porządku dziennego został przyjęty.

4. Wnioski grup

a) Jeżeli chodzi o wnioski Verts/ALE: 

Postanowiono, że petycja nr 0865/2018 w sprawie rzeczywistej deinstytucjonalizacji i 
samodzielnego życia osób niepełnosprawnych w Bułgarii i petycja nr 0143/2019 w 
sprawie składowania odpadów w Real (Walencja) zostaną włączone do lutowego 
porządku obrad oraz że w odniesieniu do petycji nr 1156/2019 w sprawie jednej 
siedziby PE zostanie zastosowany tryb pilny i że petycja ta zostanie również 
uwzględniona w lutowym porządku obrad. 

b) Jeżeli chodzi o wnioski GUE:

Podjęto decyzję o zastosowaniu trybu pilnego w odniesieniu do petycji nr 1140/2019 
w sprawie projektu kopalni litu (Cáceres, Hiszpania) i petycji nr 1059/2019, którą 
złożył J.L.A.C., w sprawie zanieczyszczenia wody w Mar Menor w Murcji oraz o 
włączeniu drugiej wymienionej petycji do lutowego porządku obrad. 

c) Jeżeli chodzi o wniosek Eleonory Evi (NI):

Podjęto decyzję o włączeniu do lutowego porządku obrad petycji nr 0811/2017, którą 
złożył Giovanni Cortese (Włochy), w sprawie projektu budowy dwóch zbiorników 
retencyjnych na rzece Seveso.
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5. Sprawozdania i opinie

a) Sprawozdanie roczne PETI za rok 2019 zostało przydzielone grupie ECR.

b) Koordynatorzy postanowili wystąpić o zgodę na sporządzenie sprawozdania w 
sprawie ochrony obywateli UE na mocy Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, potwierdzonego petycjami (sprawozdanie z wdrażania). 
Sprawozdanie przydzielono grupie S&D.

c) Koordynatorzy postanowili, że komisja PETI powinna sporządzić opinię w sprawie 
sprawozdania komisji AFET dotyczącego Turcji – roczne sprawozdanie z postępów za 
2019 r. 

d) Koordynatorzy postanowili, że komisja PETI powinna sporządzić opinię w sprawie 
sprawozdania komisji AFET i INTA dotyczącego mandatu negocjacyjnego 
dotyczącego przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem. Opinię 
przydzielono grupie PPE.

6. Wizyty informacyjne

Koordynatorzy postanowili, że komisja PETI powinna przeprowadzić następujące dwie 
wizyty informacyjne w drugiej połowie 2020 r.: – wizytę informacyjną w niemieckim 
Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt); – wizytę informacyjną w Kraju Basków 
w Hiszpanii.

Koordynatorzy postanowili ponadto, że komisja PETI powinna wystąpić o zgodę na 
odbycie wizyty informacyjnej w Stanach Zjednoczonych, aby spotkać się z członkami 
Kongresu i omówić wpływ amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków 
podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA), która 
mogłaby odbyć się w lipcu. 

Koordynatorzy zapoznali się z nazwiskami posłów biorących udział w wizycie 
informacyjnej w Bułgarii.

7. Wspólne wysłuchanie komisji PETI i TRAN

Koordynatorzy zatwierdzili projekt programu wspólnego wysłuchania komisji TRAN i 
PETI pt. „Jak wzmocnić prawa konsumentów w sektorze lotnictwa?”, które zostało 
zaplanowane na posiedzeniu komisji PETI w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

Propozycje nazwisk ekspertów zostaną przesłane przez koordynatorów do sekretariatu 
komisji PETI pocztą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2020 r.

8. Wysłuchania i wiedza fachowa departamentu tematycznego
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Koordynatorzy postanowili przełożyć dyskusję na temat wysłuchań wnioskowanych 
przez grupy na następne posiedzenie koordynatorów w lutym, aby wszystkie grupy 
mogły złożyć propozycje. 

Koordynatorzy postanowili odroczyć do następnego posiedzenia koordynatorów w 
lutym decyzję w sprawie wniosku grupy S&D o zorganizowanie w drugim półroczu 
2020 r. warsztatów w sprawie praw osób LGBTI w Europie.

Koordynatorzy postanowili zwrócić się z wnioskiem o sporządzenie analizy 
przygotowawczej departamentu tematycznego w odniesieniu do wysłuchania na temat 
udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” [Zakończmy 
hodowlę klatkową].

9. Budżet na rok 2020

Koordynatorzy zapoznali się z pismem przewodniczącego komisji BUDG z dnia 17 
grudnia 2019 r. i postanowili, że komisja PETI nie powinna sporządzać opinii w sprawie 
rocznego budżetu na 2021 r.

10. Program prac ETO

Koordynatorzy postanowili przedłożyć jako wkład w program prac ETO na 2021 r. 
wniosek grupy Renew pt. „Ocena korzystania z funduszy i programów UE na rzecz 
walki z ubóstwem w UE” oraz wniosek grupy GUE pt. „Dobrostan zwierząt podczas 
transportu – czy UE przestrzegania zobowiązań w zakresie dobrostan zwierząt podczas 
transportu?”.

11. Zakwestionowane zalecenia

Zakwestionowane zalecenia zostały przyjęte w formie zaproponowanej przez 
przewodniczącą w odniesieniu do petycji nr 0631/2019, 0633/2019, 0738/2019 i 
0780/2019. Zakwestionowane zalecenia zostały przyjęte w formie zaproponowanej 
przez grupę Verts/ALE w odniesieniu do petycji nr 0768/2019, 0778/2019, 0779/2019 
i 0790/2019. Petycja nr 0782/2019 została przyjęta w formie zaproponowanej przez 
grupę Renew.

12. Petycje ujęte w wykazie B

Koordynatorzy postanowili pozostawić otwarte następujące petycje i poddać je debacie 
na jednym z kolejnych posiedzeń: 0389/2018, 0867/2018, 0830/2018, 1146/2018, 
0065/2019, 0216/2019, 0310/2019. Wreszcie koordynatorzy postanowili zamknąć 
petycję nr 0104/2019 po przesłaniu jej wraz z odpowiednią odpowiedzią Komisji do 
komisji ENVI.

13. Sprawy tytułem informacji
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Koordynatorzy zapoznali się ze zmianą w harmonogramie komisji PETI, rejestracją 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Finning – Stop the trade” („Koniec 
obcinania płetw i koniec handlu nimi” dotyczącej rekinów i płaszczek), projektem 
programu warsztatów na temat ochrony praw osób niepełnosprawnych, dwoma 
wykazami nr 3 i szeregiem otrzymanych pism.

Koordynatorzy zapoznali się z punktami przedstawionymi tytułem informacji.

a) Wykaz zarejestrowanych petycji, które Dyrekcja Generalna ds. Urzędu 
Przewodniczącego uznała za potencjalnie niezgodne z postanowieniami art. 227 
TFUE, został przekazany wszystkim posłom w dniu 18 grudnia 2019 r.

Wykaz nr 3 dotyczący petycji o numerach od 1107-19 do 1184-19

1 Sprawa nie posiada cech, na podstawie których można uznać, że wchodzi w zakres 
działań Unii Europejskiej.
1130-19, 1131-19, 1149-19, 1159-19, 1167-19, 1168-19, 1171-19, 1173-19, 1175-19, 
1177-19, 1181-19, 1183-19,1184-19

2. Brak podstawowych elementów umożliwiających określenie zakresu działań Unii 
Europejskiej.
1119-19

3. Niespójna argumentacja z niejasnym powiązaniem z obszarami działalności Unii.  
1139-19

Petycje nr 1109-19, 1116-19 i 1147-19 zostają usunięte z wykazu nr 3.

b) Wykaz zarejestrowanych petycji, które Dyrekcja Generalna ds. Urzędu 
Przewodniczącego uznała za potencjalnie niezgodne z postanowieniami art. 227 
TFUE, został przekazany wszystkim posłom w dniu 15 stycznia 2020 r.

Wykaz nr 3 dotyczący petycji o numerach od 1185-19 do 1265-19

1 Sprawy nieposiadające cech, na podstawie których można uznać, że wchodzą w zakres 
działań Unii Europejskiej
1192-19, 1196-19, 1198-19, 1207-19, 1209-19, 1210-19, 1218-19, 1221-19, 1226-19, 
1227-19, 1242-19, 1255-19, 1256-19, 1258-19, 1265-19.

2. Brak podstawowych elementów umożliwiających określenie zakresu działań Unii 
Europejskiej

1193-19, 1225-19
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3. Niespójna argumentacja z niejasnym powiązaniem z obszarami działalności Unii
1206-19, 1208-19, 1212-19, 1213-19, 1215-19, 1216-19, 1240-19

Petycje nr 1232-19 i 1205-19 zostają usunięte z wykazu nr 3.

c) Otrzymane pisma:

– potwierdzenie odbioru petycji 344-19 przez komisję AGRI,
– opinia komisji AGRI dotycząca petycji nr 0315-19 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności,
– opinia komisji AGRI dotycząca petycji nr 1124-18 w sprawie dobrostanu pszczół 
miodnych,
– opinia komisji ENVI dotycząca petycji nr 1078-18, 1091-18 i 1105-18 w sprawie 
wytwórni biogazu w Bułgarii,
– potwierdzenie przez komisję INTA odbioru petycji nr 0280-19 w sprawie 
plantatorów pomarańczy z Walencji,
– odpowiedź Stałego Przedstawicielstwa Zjednoczonego Królestwa dotycząca petycji 

nr 0830-19 w sprawie wycofania się Zjednoczonego Królestwa z uczestnictwa 
w posiedzeniach,

– odpowiedzi Guya Verhofstadta dotycząca petycji nr 305, 311 i 327 z 2019 r. w 
sprawie brexitu,
– odpowiedź Stałego Przedstawicielstwa Belgii dotycząca petycji nr 1116-18 w 
sprawie Ryanaira,
– odpowiedź austriackiego Federalnego Ministerstwa Transportu dotycząca petycji nr 

1116-18 w sprawie Ryanaira,
– odpowiedź władz hiszpańskich dotycząca petycji nr 915-15 (hiszpańska wersja 
językowa),
– odpowiedź władz hiszpańskich dotycząca petycji nr 915-15 (tłumaczenie na język 
angielski),
– odpowiedź władz hiszpańskich dotycząca petycji nr 393-13, 566-13, 478-13 i 738-
15,
– odpowiedź władz hiszpańskich dotycząca petycji nr 393-13, 566-13, 478-13 i 738-

15 (tłumaczenie na język angielski),
– notatka dotycząca petycji nr 1694-14 w sprawie „Aigua és Vida” i orzeczeń 

Hiszpańskiego Sądu Najwyższego
 (hiszpańska wersja językowa),
– notatka dotycząca petycji nr 1694-14 w sprawie „Aigua és Vida” i orzeczeń 

Hiszpańskiego Sądu Najwyższego
 (tłumaczenie na język angielski),
– pismo prezydencji fińskiej w sprawie FATCA,
– pismo prezydencji fińskiej do Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych w 

sprawie FATCA,
– odpowiedź władz słowackich dotycząca petycji nr 1116-18 w sprawie Ryanaira,
– odpowiedź władz słowackich dotycząca petycji nr 1116-18 w sprawie Ryanaira,
– odpowiedź komisji IMCO dotycząca petycji nr 0373-19 w sprawie gier „gacha”,
– odpowiedź hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie petycji nr 371-19 i 2582-
13,
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– pismo hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące petycji nr 1233-2015,
– nota hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie przekazania petycji nr 271-19 
do Ministerstwa Pracy.

Dobrostan zwierząt

25. Petycja nr 1114/2018, którą złożyła M.S. (Finlandia), w sprawie domniemanego 
okrutnego traktowania psów na Cyprze
 

Głos zabrali: Kirsten Vornhagen (KE-SANTE) i Tatjana Ždanoka.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie aktualnych 
informacji na piśmie, wysłanie pisma do Rady Europy.

26. Petycja nr 1868/2014, którą złożył Wolfgang Arnold (Niemcy), w sprawie 
powstrzymania procederu zabijania bezpańskich psów w Rumunii 

Petycja nr 1484/2016, którą złożył Mircea Serbanoiu (Rumunia), w sprawie złego 
traktowania bezpańskich zwierząt w Rumunii

Głos zabrali: Maria Vasii (reprezentująca składającego petycję 1484/2016), Kirsten Vornhagen 
(KE-SANTE), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka i Martin Buschmann. 

Decyzja: petycje pozostają otwarte, zwrócenie się do Komisji o przekazanie informacji na 
piśmie, wysłanie pisma do Rady Europy.

27. Petycja nr 0475/2016, którą złożyła Gabriela Papadopowa (Bułgaria), w imieniu 
kilku stowarzyszeń ochrony zwierząt, z 464 podpisami, w sprawie zaniedbywania 
bezdomnych psów w Bułgarii
 

Głos zabrali: Marta Georgiewa (składająca petycję), Kirsten Vornhagen (KE-SANTE), Alex 
Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov i Andrey Slabakov.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie informacji na 
piśmie, wysłanie pisma do Rady Europy.

28. Petycja nr 0082/2018, którą złożył A.D. (Litwa), w sprawie domniemanego 
zlekceważenia okrutnego traktowania zwierząt przez władze miejskie w Kłajpedzie 
(Litwa)
 
Głos zabrali: Asta Strazdienė (składająca petycję), Jūratė Kajokaitė (składająca petycję) i 
Kirsten Vornhagen (KE-SANTE). 
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta i wysłanie pisma do Rady Europy.

Od godz. 15.59 dalszym obradom przewodniczyła Tatjana Ždanoka (wiceprzewodnicząca).

29. Petycja nr 0823/2013, którą złożył Thorsten Schägger (Niemcy), w sprawie przepisu 
umożliwiającego zabijanie psów w Danii 

Głos zabrali: Kirsten Vornhagen (KE-SANTE) i Martin Buschmann.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o odpowiedź na piśmie, wysłanie 
pisma do Rady Europy.

30. Petycja nr 0443/2018, którą złożył Marco Giovannelli (Włochy), z 80 000 podpisów, 
w imieniu „Future 4 Wildlife”, wzywająca do przyjęcia szczegółowych przepisów w 
zakresie ochrony zwierząt towarzyszących człowiekowi, zwierząt domowych i 
bezpańskich oraz zarządzania nimi w obrębie UE

Petycja nr 0167/2017, którą złożyła Katherine Giorgalli (Cypr), w sprawie niezwłocznego 
utworzenia organu UE odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt

Głos zabrali: Katherine Giorgalli (składająca petycję nr 0167/2017), Kirsten Vornhagen (KE-
SANTE), Alex Agius Saliba, i Eleonora Evi. 

Decyzja: petycje pozostają otwarte i zwrócenie się do Komisji o przeprowadzenie ponownej 
oceny sytuacji.

31. Petycja nr 0061/2019, którą złożyła Isabella Cavalletti (Włochy), w sprawie zakazu 
połowu rekinów i sprzedaży produktów pochodzących z rekinów 
 
Głos zabrali: Katarzyna Janiak (KE-MARE), Martin Buschmann i Eleonora Evi. 

Decyzja: petycja pozostaje otwarta i zwrócenie się do Komisji o podjęcie dalszych działań.

Od godz. 16.36 posiedzeniu przewodniczyła Dolors Montserrat (przewodnicząca).

Środowisko

32. Petycja nr 0354/2019, którą złożył Joan Simonet Pons (Hiszpania), w imieniu 
Stowarzyszenia Młodych Rolników z Balearów, w sprawie rozszerzenia obszarów 
specjalnej ochrony (OSO) ptactwa na Balearach
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Głos zabrali: Joan Simonet Pons (składający petycję), Luisa Samarelli (KE-ENV), Rosa Estaràs 
Ferragut, Andrey Slabakov i Alex Agius Saliba.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie aktualnych 
informacji, zwrócenie się do rządu Balearów o przekazanie wszystkich istotnych informacji.

Sprawy gospodarcze i monetarne

33. Petycja nr 0231/2019, którą złożył Rafael Sánchez Boyero (Hiszpania), w imieniu 
ANVIFA, w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar oszustwa Fórum 
Filatélico i Afinsa
 

Głos zabrali: Rafael Sánchez Boyero (składający petycję), Fina Arce (składająca petycję), Jean-
Christophe Nicaise Chateau (KE-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, Jordi 
Cañas, Andrey Slabakov, Alex Agius Saliba i Anna-Michelle Asimakopoulou.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, wystosowanie pisma do władz Hiszpanii z zapytaniem, jak 
wyrównają straty poniesione przez osoby poszkodowane.

Instytucje Unii Europejskiej

34. Petycja nr 0939/2018, którą złożył Andrzej Halicki (Polska), w sprawie 
Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej
 

Głos zabrali: Dorthe Christensen (KE-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken i Alex Agius 
Saliba.

Decyzja: zamknięcie. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i komisarz Maroš Šefčovič 
zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji poświęconej tej sprawie.

Od godz. 17.38 dalszym obradom przewodniczyła Tatjana Ždanoka (wiceprzewodnicząca).

35. Petycja nr 0186/2018, którą złożył Pier Paolo Volpe (Włochy), z trzema podpisami, 
w sprawie swobody decyzyjnej Komisji w sprawowaniu nadzoru w odniesieniu do 
stosowania prawa UE przez państwa członkowskie (art. 17 i 258 TFUE)
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Głos zabrali: Pier Paolo Volpe (składający petycję), Vincenzo De Michele (adwokat 
składającego petycję), William Sleath (KE-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt 
Vincze, Eleonora Evi i Tatjana Ždanoka.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, przesłanie do komisji AFCO w celu uzyskania opinii w 
związku z rezolucją w sprawie przyszłości Europy.

36. Sprawy różne

Brak

37. Termin i miejsce następnego posiedzenia

  19 lutego 2020 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 14.30–18.30
  20 lutego 2020 r. w godz. 9.00–12.30

Posiedzenie zamknięto o godz. 18.10.

* * *

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

Następujące petycje zostaną zamknięte:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019, 0378/2019 

Następujące petycje pozostają otwarte:

0707/2018, 0006/2019, 0049/2019, 0078/2019 and 0287/2019 

o O o

Załączniki:

Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia Komisji Petycji w dniach 
2-3 grudnia 2019 r.
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos
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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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (2)

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

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

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.01.2020
(2) 21.01.2020

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner),  
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD,  Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE),  Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
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