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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w środę 19 lutego 2020 r. w godz. 10.00–12.30 i 14.30–18.30

oraz w czwartek 20 lutego 2020 r. w godz. 9.00–12.30

BRUKSELA

Yana Toom (druga wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 19 lutego 2020 r. 
o godz. 10.06.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni: 

• 20–21 stycznia 2020 r. PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ załączniki

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącej

Brak.
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Niepełnosprawność

4. Sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pt. 
„Rzeczywiste prawo osób niepełnosprawnych do głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego” ( raport informacyjny) 
– prezentacja Krzysztofa PATERA – sprawozdawca EKES

Głos zabrali: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (KE-EMPL), Ádám Kósa, Mario 
Furore, Tatjana Ždanoka.

O godz. 10.30

*** Głosowanie ***  
(głosowanie elektroniczne)

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

- przyjęcie projektu opinii

Opinia została przyjęta (27 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach 
wstrzymujących się)

*** Koniec głosowania ***

Opinia

6. Opinia na temat sprawozdania z własnej inicjatywy pt. „Sytuacja w zakresie praw 
podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019” (2019/2199 
(INI)) (LIBE)
Sprawozdawczyni: TOOM  (Renew)

- rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

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

Edukacja

7. Petycja nr 1106/2018, którą złożył Alexander Edberg Thorén (Szwecja), w sprawie 
rozpoczęcia zintegrowanego procesu rejestracji i wydania dokumentu tożsamości 
studentom programu Erasmus w Europie

Głos zabrali: Harpa Sif Arnarsdottir (KE-EAC), Monika Mosshammer (KE-JUST), Agnès 
Evren, Massimiliano Smeriglio.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, monitorowanie dalszego rozwoju wydarzeń w Komisji 
Europejskiej w kwestii europejskiej karty studenta.

Prawa podstawowe

8. Petycja nr 0594/2019, którą złożył B.E. (Niemcy), z 6 podpisami, w sprawie 
uprowadzenia dziecka za granicę w Japonii

Petycja nr 0841/2019, którą złożył T.P. (Włochy), w sprawie uprowadzenia dziecka 
za granicę w Japonii

Petycja nr 0842/2019, którą złożył Vincent Fichot (Francja), w sprawie 
uprowadzenia dziecka za granicę w Japonii

Petycja nr 0843/2019, którą złożył M.B. (Włochy), w sprawie uprowadzenia dziecka 
za granicę w Japonii
(w obecności koordynatora ds. praw dziecka i prezydencji chorwackiej)

Głos zabrali: B.E. (składający petycję nr 594/2019), Paul-George Touja (współskładający 
petycję nr 594/2019), Vincent Fichot (składający petycję nr 842/2019), T.P (składający 
petycję nr 841/2019), Patrizia De Luca (KE-JUST), Ewa Kopacz (koordynatorka ds. praw 
dziecka), Yana Toom, Ignazio Corrao, Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Tatjana Ždanoka, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

Od godz. 11.56 dalszym obradom przewodniczył Ryszard Czarnecki (trzeci 
wiceprzewodniczący).

Decyzja:   petycje pozostają otwarte, monitorowanie dalszego rozwoju wydarzeń w Komisji 
Europejskiej, wysłanie pisma do wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella, wysłanie pisma do Delegacji PE do spraw 
Stosunków z Japonią, złożenie wniosku o zgodę na sporządzenie krótkiego projektu rezolucji.
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Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.16.

***
Tatjana Ždanoka (pierwsza wiceprzewodnicząca) wznowiła posiedzenie o godz. 14.33.

Rolnictwo – konkurencja

9. Petycja nr 0280/2019, którą złożył J.B. (Hiszpania), w sprawie sytuacji plantatorów 
pomarańczy z Walencji

Głos zabrali: Luc Berlottier (KE-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José Manuel Garcia-
Margallo Y Marfil, Adrian Vazquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara Aguilera García.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, wysłanie pisma ponaglającego do komisji AGRI, 
zwrócenie się do Komisji o podjęcie działań następczych.

Od godz. 16.16 posiedzeniu przewodniczyła Dolors Montserrat (przewodnicząca).

Środowisko

10. Petycja nr 0886/2016, którą złożył T.M.M. (Hiszpania), w sprawie pogarszającego 
się stanu ekosystemu w lagunie Mar Menor, Murcja

Petycja nr 1168/2016, którą złożyła Isabel Rubio Perez (Hiszpania), w imieniu 
Ecologistas en Acción de la Región Murciana, w sprawie ochrony Mar Menor

Petycja nr 1059/2019, którą złożył Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio (Hiszpania), 
w imieniu Izquierda Unida los Verdes de la region Murcia, w sprawie 
zanieczyszczenia i pogorszenia warunków środowiskowych w lagunie Mar Menor

Głos zabrali:  Eduardo Salazar Ortuño (prawnik składającego petycję nr 1168/2016), Jose Luis 
Álvarez-Castellanos Rubio (składający petycję nr 1059/2019), José María Ramos Florido (KE- 
ENV), Clara Aguilera García, José Ramón Bauza Díaz,  Marcos Ros Sempere,  Thomas Waitz, 
Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego.   

Decyzja: petycje pozostają otwarte, zwrócenie się do Komisji o pisemną aktualizację, wysłanie 
pisma do Dyrekcji Generalnej ds. Mar Menor w ramach regionalnego departamentu ds. 
środowiska w regionie Murcji, wysłanie pisma do Ministerio de Transcición Ecológica, 
przekazanie petycji do wglądu komisji ENVI.
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11.  Petycja nr 956/2016, którą złożył H. E. (Niemcy), w imieniu grupy działania 
„DreiländerRegion gegen Tihange” (Region trzech państw przeciwko Tihange), w 
sprawie elektrowni jądrowej Tihange 2

Petycja nr 156/2018, którą złożyła Christel Schlebusch (Niemcy), w sprawie 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowej Tihange 2

 
Głos zabrali:  dr Tim Grüttemeier (reprezentujący składającego petycję nr 956/2016), Walter 
Schumacher (reprezentujący składającą petycję nr 156/2018), Aneta Siejka (KE-ENER), Pascal 
Arimont, Daniel Freund.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o dostarczenie dalszych 
informacji, a w szczególności o przekazanie wykazu dokumentów dotyczących bezpieczeństwa 
elektrowni otrzymanych od władz belgijskich, ponowne wysłanie pisma do władz belgijskich 
z prośbą o przekazanie informacji na temat bezpieczeństwa elektrowni.

12. Petycja nr 690/2018, którą złożył Lucian Sauleanu (Rumunia), w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz Odrodzenia Miasta Krajowy (ARC), w sprawie 
planowanego przedłużenia działalności elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii

Petycja nr 784/2019, którą złożył P.P. (Bułgaria), w imieniu grupy obywateli 
Bułgarii i Rumunii oraz organizacji pozarządowych, w sprawie obaw dotyczących 
bezpieczeństwa repozytorium odpadów promieniotwórczych w Bułgarii

Głos zabrali:  P.P. (składający petycję nr 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (KE-ENV), 
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Decyzja: zamknięcie.

13. Petycja nr 827/2018, którą złożyła Olga Daskali (Grecja), w sprawie rzekomych 
poważnych naruszeń prawa UE podczas procedury wydawania licencji czterem 
elektrowniom znajdującym się na chronionym obszarze przyrodniczym w gminie 
Missolungi w Grecji

Głos zabrali:  Olga Daskali (składająca petycję), Paul Speight (KE- ENV), Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.

Od godz. 17.26 posiedzeniu przewodniczyła Tatjana Ždanoka (pierwsza 
wiceprzewodnicząca).
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o zbadanie zarzutów 
składających petycje oraz o przedstawienie sprawozdania na temat zgodności projektu z 
prawem UE i konwencjami międzynarodowymi.

Niepełnosprawność

14. Petycja nr 0367/2018, którą złożyła Arianna Colonello (Włochy), w sprawie prawa 
osób niepełnosprawnych do pracy

Głos zabrali:  Inma Placencia Porrero (KE-EMPL), Jarosław Duda, Chiara Maria Gemma, 
Mario Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, wysłanie pisma do właściwych organów krajowych z 
prośbą o zapewnienie stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy na ich terytorium, zwrócenie się do Komisji o dalsze informacje na temat 
właściwej transpozycji dyrektywy.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.51. 

* * *

Posiedzenie wznowiono o godz. 17.52 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

15. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych) 

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.59.

* * *

Czwartek 20 lutego 2020 r.

Posiedzenie wznowiono w czwartek 20 lutego 2020 r. o godz. 9.03 pod przewodnictwem 
Dolors Montserrat (przewodniczącej).

16. Komunikaty przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów

1. Przyjęcie porządku dziennego
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Projekt porządku dziennego został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej 

Przewodnicząca poinformowała koordynatorów o swoim spotkaniu z 
przewodniczącymi komisji EMPL i LIBE 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, że jeśli chodzi o postulat sporządzenia 
sprawozdania wykonawczego w sprawie ochrony obywateli UE na mocy Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, na co wskazują petycje, komisja EMPL 
zwróciła się o wstrzymanie wydania zgody do czasu wyjaśnienia zakresu 
przedmiotowego sprawozdania z własnej inicjatywy, a komisja LIBE zakwestionowała 
właściwość komisji PETI.

Koordynatorzy zapoznali się z decyzją podjętą w komisji o sporządzeniu zwięzłego 
projektu rezolucji w sprawie uprowadzenia międzynarodowego i wewnętrznego dzieci 
z UE w Japonii.

3. Przyjęcie projektu porządku dziennego posiedzenia komisji PETI w dniach 16–17 
marca 2020 r.

Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie przedstawionej w poniższym 
protokole. 

Petycje w sprawie lindanu dotyczące Kraju Basków i Galicji zostaną przeniesione do 
porządku dziennego posiedzenia w kwietniu w związku z wyborami regionalnymi w 
tych regionach w dniu 5 kwietnia.

Koordynatorzy polecili grupom, aby porozumiały się ze sobą w niektórych kwestiach 
przewidzianych do omówienia na posiedzeniu z wiceprzewodniczącym Marošem 
Šefčovičem w celu efektywniejszego wykorzystania czasu.

4. Wnioski grup

a) Jeżeli chodzi o wnioski PPE:

Podjęto decyzję o zastosowaniu trybu pilnego w odniesieniu do petycji nr 0087/2020 
w sprawie możliwego naruszenia przez Hiszpanię decyzji Rady 2017/2074 w sprawie 
środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli oraz o włączeniu tej 
petycji do porządku dziennego posiedzenia w marcu.

Petycja nr 0477/2017, którą złożył obywatel Polski, w sprawie dyskryminowania 
dziennikarzy i ograniczania wolności słowa w mediach publicznych w Polsce, petycja 
nr 0671/2018 w sprawie wdrożenia środków odstraszających w odniesieniu do 
kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i narkotyków, petycja nr 0352/2019, 
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którą złożył D.V. (Rumunia), w sprawie domniemanego naruszenia praw 
pracowniczych w Islandii oraz petycja nr 0423/2019, którą złożył V.M.P. (Rumunia), 
z 3 podpisami, w sprawie zarzutu naruszenia unijnych praw pracowniczych w Islandii 
zostaną wpisane do porządku dziennego posiedzenia w marcu.

Petycja nr 0954/2019 w sprawie środków zapobiegania dyskryminacji osób 
niesłyszących i niedosłyszących zostanie wpisana do porządku dziennego posiedzenia 
w kwietniu.

b) Jeżeli chodzi o wnioski Renew:

Podjęto decyzję o zastosowaniu trybu pilnego w odniesieniu do petycji nr 1236/2019 
w sprawie rozbudowy kopalni odkrywkowej Turów (Polska) w pobliżu granicy z 
Niemcami i Czechami oraz o włączeniu tej petycji do porządku dziennego posiedzenia 
w marcu. Wniosek ten został również złożony przez grupę Verts/ALE.

Petycja nr 0858/2017, złożona w imieniu Zgromadzenia na rzecz Edukacji 
Dwujęzycznej, w sprawie skutków totalnej imersji w języku katalońskim w szkole dla 
rodzin przeprowadzających się do tego regionu oraz petycja nr 0548/2019 w sprawie 
wpływu stosowania fungicydów SDHI na zdrowie ludzi i na ekosystemy, zostaną 
włączone do porządku dziennego posiedzenia w marcu.

c) Jeżeli chodzi o wnioski Verts/ALE:

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego w odniesieniu do petycji nr 1241/2019 w 
sprawie niepewnej sytuacji pielęgniarek został odrzucony.

Wniosek o włączenie do porządku dziennego posiedzenia w marcu petycji nr 
0930/2018 w sprawie zbrodni Antonio Gonzáleza Pacheco podczas dyktatury Franco 
został odrzucony.

Petycja nr 0930/2018 w sprawie zbrodni Antonia Gonzáleza Pacheco podczas 
dyktatury Franco nie będzie przedmiotem debaty w komisji.

Petycja nr 0058/2019 w sprawie nauczania przedszkolnego dzieci tureckich w Grecji 
oraz petycja nr 0938/2012 w sprawie dorzecza rzeki Ebro zostaną włączone do 
porządku dziennego posiedzenia w kwietniu.

Petycje nr 0197/2016 w sprawie ochrony terenów podmokłych w Cieśninie 
Gibraltarskiej i 1721/2013, które złożył ten sam autor, zostaną włączone do porządków 
dziennych posiedzeń w maju i w czerwcu.

Petycja nr 38/2020 w sprawie języków mniejszości w łotewskich szkołach zostanie 
uwzględniona w porządku obrad po otrzymaniu odpowiedzi od Komisji. 

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

Zdecydowano, że petycja nr 0336/2012, którą złożył C.R. (Dania), w sprawie 
powszechnego w Danii obcinania prosiętom ogonów, petycja nr 0721/2014, którą 
złożyła Joanna Swabe (Zjednoczone Królestwo), w imieniu Human Society 
International, z dwoma podpisami, w sprawie rutynowego obcinania ogonów świń oraz 
petycja nr 1141/2014, którą złożył Fredrick Federley (Szwecja), w sprawie obcinania 
ogonów u świń, zostaną włączone do porządku dziennego posiedzenia w kwietniu.
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5. Opinie

a) Koordynatorzy postanowili, że komisja PETI nie powinna sporządzać opinii w 
sprawie rocznego sprawozdania komisji AFET w sprawie wywozu broni.

b) Koordynatorzy postanowili, że komisja PETI powinna sporządzić opinię na temat 
sprawozdania komisji EMPL pt. „Ograniczenie nierówności ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących”.

c) Koordynatorzy postanowili przydzielić grupie ECR (pan Fragos) sporządzenie opinii 
w sprawie sprawozdania komisji AFET w sprawie Turcji – roczne sprawozdanie z 
postępów za 2019 r. 

6. Wizyty informacyjne

Koordynatorzy postanowili przełożyć wizytę informacyjną w Polsce na drugą połowę 
roku i zastąpić ją wizytą informacyjną w niemieckim Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży 
(Jugendamt).

Koordynatorzy postanowili ponadto, że komisja PETI powinna złożyć wniosek o 
przyłączenie się do delegacji komisji EMPL w Konferencji Państw Stron Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych. 

7. Wysłuchania i wiedza fachowa departamentu tematycznego

Koordynatorzy postanowili zorganizować dwa wysłuchania w drugiej połowie roku: 
„Środowiskowe i społeczne skutki działalności górniczej w UE” oraz „Stosunki 
międzyinstytucjonalne w rozpatrywaniu petycji: rola Komisji”. 

Koordynatorzy postanowili zwrócić się do departamentu tematycznego o 
zorganizowanie warsztatów na temat „Prawa osób LGBTI w Europie”.

8., 9. i 10.

Koordynatorzy postanowili zastosować procedurę pisemną.

11. Europejska inicjatywa obywatelska „Minority SafePack” 

Koordynatorzy zapoznali się z programem i z faktem, że zgodnie z art. 230 Regulaminu 
PE dotyczącym inicjatywy obywatelskiej przewodniczący poinformuje autorów petycji, 
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którzy złożyli petycje w sprawach powiązanych z tą europejską inicjatywą obywatelską, 
że inicjatywa została przedłożona Komisji Europejskiej i że wysłuchanie, o którym 
mowa w art. 14 rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, jest 
przewidziane na 23 marca 2020 r. 

12. Wnioski grupy Verts/ALE – organizacja posiedzeń

Punkt został przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń.  

13. Sprawy tytułem informacji

Koordynatorzy zapoznali się z odpowiedzią komisji AFCO na wniosek komisji PETI o 
udział w negocjacjach dotyczących statutu Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Koordynatorzy zwrócili się do przewodniczącego, aby nalegał na utrzymanie 
kompetencji komisji PETI, a następnie zwrócił się do P. Rangela o przekazanie komisji 
PETI sprawozdania z negocjacji.

Koordynatorzy zapoznali się ponadto 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 11 lutego 2020 r.

Wykaz nr 3 dotyczący petycji o numerach od 1266-19 do 1357-19 oraz od 0001-20 do 
0061-20.

1 Sprawy nie posiadające cech, na podstawie których można uznać, że wchodzą w 
zakres działań Unii Europejskiej
1272-19, 1278-19, 1280-19, 1292-19, 1294-19, 1304-19,1307-19, 1309-19 1317-19, 
1326-19, 1337-19, 1338-19, 1342-19, 1343-19, 1344-19, 1347-19, 0002-20, 0022-20. 
0023-20, 0024-20,

2. Brak podstawowych elementów umożliwiających określenie zakresu działań Unii 
Europejskiej

1274-19.

3. Niespójna argumentacja z niejasnym powiązaniem z obszarami działalności Unii
              1291-19, 1327-19, 1339-19, 1355-19, 0035-20.
              

Petycje nr 1293-19, 1322-19, 1276-19 i 1321-19 usunięto z wykazu nr 3.
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b) Petycje wycofane

Następująca petycja została wycofana od czasu ostatniego posiedzenia koordynatorów:

Petycja nr 0628/2019, którą złożył P.C.P. (Hiszpania), w sprawie domniemanego 
niewłaściwego wykorzystania funduszy EFRR na badania naukowe w 
Hiszpanii
– wycofana przez składającego petycję w dniu 28.12.2019 r.

c) Otrzymane pisma

– odpowiedź polskiego Ministerstwa Klimatu dotycząca petycji nr 1099-18 (wersja polska)
– odpowiedź polskiego Ministerstwa Klimatu dotycząca petycji nr 1099-18 (wersja angielska)
– pismo Stałego Przedstawicielstwa Malty dotyczące petycji nr 0566-18 w sprawie naliczania 
opłat
– odpowiedź Prowincji Como dotycząca petycji nr 1144-17 w sprawie składowiska odpadów
– odpowiedź regionu Lombardia dotycząca petycji nr 1144-17 w sprawie składowiska 
odpadów
– odpowiedź Xunta de Galicia dotycząca petycji nr 1194-17, 0174-18 i 0386-18 w sprawie 
górnictwa 
– odpowiedź Ministra Środowiska w Danii dotycząca petycji nr 0238-19 w sprawie unijnej 

dyrektywy siedliskowej 
– odpowiedź komisji EMPL dotycząca petycji nr 0238-19 w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć
– odpowiedź komisji FEMM dotycząca petycji nr 0238-19 w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć
– odpowiedź komisji EMPL dotycząca petycji nr 1116-18 w sprawie Ryanaira
– odpowiedź komisji FEMM dotycząca petycji nr 1126-18 w sprawie dyrektywy w sprawie 
przemocy domowej
– odpowiedź komisji JURI dotycząca petycji nr 0193-19 w sprawie postanowień umownych 

stosowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
– potwierdzenie komisji LIBE dotyczące petycji wymagających opinii i działań następczych 

oraz petycji w celach informacyjnych (bez działań następczych)
– komisja TRAN – bez opinii dotyczącej petycji nr 0547-19 w sprawie przydziału miejsc w 
samolotach przez linie lotnicze
– komisja ITRE – bez działań następczych w związku petycją nr 0486-19 w sprawie 
dyskryminujących praktyk Netfliksa.

Instytucje Unii Europejskiej
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17. Petycja nr 1156/2019, którą złożył Nico Semsrott (Niemcy), w sprawie 
przemianowania sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli i 
utworzenia jednej siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Głos zabrali: Nico Semsrott (składający petycję), Dorthe Christensen (KE-SG.G4), Asim 
Ademov, Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, oczekiwanie na opinię komisji AFCO.

Zdrowie

18. Petycja nr 1140/2018, którą złożył Fernando Novella Asensio (Hiszpania), w imieniu 
stowarzyszenia „Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto”, w sprawie 
Europy wolnej od azbestu

Głos zabrali:  William Tailler (KE-EMPL), Alex Agius Saliba.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, monitorowanie dalszego rozwoju wydarzeń w Komisji 
Europejskiej w tej sprawie.

Dobrostan zwierząt

19. Petycja nr 0171/2019, którą złożył B.K. (Niemcy), w sprawie śmiertelności owadów 
spowodowanej oświetleniem ulicznym

Głos zabrali: Vujadin Kovacevic (KE-ENV), Alex Agius Saliba.

Decyzja:  petycja pozostaje otwarta, zwrócenie się do Komisji o przekazanie najnowszych 
informacji na piśmie, w szczególności dotyczących ewentualnych wytycznych dla władz 
lokalnych. 

Konkurencja

20. Petycja nr 1694/2014, którą złożył Joaquín Pérez Gómez (Hiszpania), w sprawie 
publicznej procedury przetargowej dotyczącej zarządzania obiegiem wody na obszarze 
metropolitalnym Barcelony

Głos zabrali: Miriam Planas Martin (współskładający petycję), Joaquín Pérez Gomez 
(składający petycję), Dita Collinsová (KE-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana 
Riba I Giner, Sira Rego, Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Decyzja:   zamknięcie petycji.
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Sprawy społeczne

21. Petycja nr 0865/2018, którą złożyła Kapka Panayotova (Bułgaria), w imieniu Centre 
for Independent Living, w sprawie wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w Bułgarii

Głos zabrali: Aneta Genova Mircheva (reprezentująca składającą petycję), Natasa Kokic 
(reprezentująca składającą petycję), Frank Sioen (reprezentujący składającą petycję), Cendrine 
De Buggenoms (KE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Ádám 
Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, wystosowanie pisma do rządu Bułgarii z zapytaniem o 
podejście Bułgarii do kwestii „deinstytucjonalizacji”, dobrych praktyk w zakresie 
rzeczywistego samodzielnego życia i włączenia społecznego, dostępności dostosowanych i 
przystępnych cenowo mieszkań dla osób niepełnosprawnych i osób starszych, zwrócenie się do 
Komisji o monitorowanie sposobu, w jaki władze bułgarskie zapewniają i wspierają pełne 
przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności w odniesieniu do wszystkich osób 
niepełnosprawnych.

Środowisko

22. Petycja nr 0811/2017, którą złożył Giovanni Cortese (Włochy), w sprawie projektu 
budowy dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Seveso

Głos zabrali: Giovanni Cortese (składający petycję), Laura Tabellini (KE-ENV), Alex Agius 
Saliba, Eleonora Evi.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, wysłanie nowego pisma do regionu Lombardia i 
burmistrza Mediolanu oraz przekazanie petycji do wglądu komisji ENVI.

Od godz. 11.16 dalszym obradom przewodniczył Ryszard Czarnecki  
(trzeci wiceprzewodniczący).

23. Petycja nr 0145/2019, którą złożył Ismael Antonio López Pérez (Hiszpania), 
w imieniu stowarzyszenia ochrony środowiska „Petón do Lobo”, w sprawie 
uzyskania informacji o przeglądzie pożyczki udzielonej przez EBI przedsiębiorstwu 
Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (A Coruña, Galicja)

Głos zabrali: Giulio Volpi (KE-ENER), Radan Kanev.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta i monitorowanie dalszego rozwoju wydarzeń w Komisji 
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Europejskiej w tej sprawie.

24. Petycja nr 0143/2019, którą złożył Alejandro Blasco Sánchez (Hiszpania), w imieniu 
rady gminy Real, w sprawie zabezpieczenia i rekultywacji nieczynnych składowisk 
odpadów w gminie Real w Walencji

Głos zabrali: José J. Diaz Del Castillo (KE-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan 
Kanev.

Decyzja:   petycja pozostaje otwarta, wysłanie pisma do Generalitat Valenciana z prośbą o 
monitorowanie sytuacji i przedstawienie komisji PETI sprawozdania na temat procesu 
rekultywacji i oczyszczenia składowisk odpadów.

25. Sprawy różne

Brak.

26. Termin i miejsce następnego posiedzenia
    16 marca 2020 r. w godz. 15.00–18.30
    17 marca 2020 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 14.30–18.30

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.35.

***

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

Następujące petycje zostaną zamknięte:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019, 

Następujące petycje pozostają otwarte:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019

o O o
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