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Reunião de segunda-feira, 11 de novembro de 2019, das 15.00 às 18.30, e 

terça-feira, 12 de novembro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30

BRUXELAS

Sala PHS 1A002

A reunião tem início às 15.09 de segunda-feira, 11 de novembro de 2019, sob a presidência de 
Dolors Montserrat (presidente).

1. Projeto de ordem do dia de 11-12 de novembro de 2019 
- OJ– PE 643.015

A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação da ata da reunião de:
 2 - 3 de outubro de 2019   -   PV–PE 641.374

A ata é aprovada. 

3. Comunicações da presidência

A presidente informa os membros sobre:

A aprovação dos coordenadores por procedimento escrito do programa anual de investigação 
da Comissão PETI;
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A presidente comunica igualmente os seguintes resultados do procedimento escrito relativo aos 
pontos da lista B (4-5 de setembro):

- É dado por concluído o exame das petições n.os 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 
0655/2018 e 0798/2018.

- As petições n.os 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 0854/2018, 0939/2018, 
0984/2018 e 1114/2018 são mantidas em aberto e serão inscritas na ordem do dia de uma futura 
reunião.

- No que diz respeito à petição n.º 0420/2018, será solicitado um novo relatório à Comissão e 
serão enviadas cartas às autoridades espanholas e regionais. 

- A petição n.º 0649/2018 será tratada em conjunto com a petição n.º 0459/2018.

- No que se refere à petição n.º 0827/2018, serão solicitadas informações à Comissão.

- A Petição n.º 0902/2018 será inscrita numa futura ordem do dia após a receção da resposta da 
Comissão e do envio de uma carta às autoridades espanholas. 

Estando presente a Comissão Europeia

A. Petições a debater em comissão, tendo por base a resposta escrita da Comissão ou 
outros documentos recebidos

Serviços financeiros

4. Petição n.º 0676/2016, apresentada por E. S., de nacionalidade alemã, sobre a política monetária alegadamente 
unilateral e antidemocrática adotada pelo Banco Central Europeu
e
Petição n.º 0429/2017, apresentada por Harald Bolsinger, de nacionalidade alemã, sobre a observância da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia pelo Banco Central Europeu
(com a presença do peticionário)

Intervenções: Harald Bolsinger e Jens Minnemann (peticionários), Matteo Salto (Comissão 
ECFIN), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr e Ulrike Müller. 

Decisão: dar por concluído o exame da petição n.º 0676/2006; manter em aberto a petição 
n.º 429/2017 e escrever uma nova carta ao BCE.

5. Petição n.º 0161/2017, apresentada por Alberto Arranz Santander, de nacionalidade espanhola, sobre as práticas 
bancárias do BCE
(com a presença do peticionário)

Intervenções: Susana Fernandez Ortega (peticionária), Marco La Marca (Comissão FISMA), 
Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (peticionário)

Decisão: manter o exame da petição em aberto, escrever uma carta ao Ministério da Economia 
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espanhol solicitando informações sobre a aplicação do Regulamento (UE) 2017/2402 e requerer 
informações complementares à Comissão sobre o mesmo assunto.

6. Petição n.º 0091/2013, apresentada por Serge Grass, de nacionalidade francesa, em nome 
da Union Civique des Contribuables (união cívica dos contribuintes), sobre a 
transparência do BCE

Intervenções: Matteo Salto (Comissão ECFIN), Peter Jahr e Jude Kirton-Darling.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

7. Petição n.º 1721/2014, apresentada por Takis Hadjigeorgiou, de nacionalidade cipriota, 
sobre as taxas de juro extremamente elevadas cobradas pelos bancos em Chipre

Intervenções: Marco La Marca (Comissão FISMA) e Peter Jahr.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

Tributação

8. Petição n.º 0942/2018, apresentada por Oliver Murphy, de nacionalidade britânica, em 
nome de Young European Federalists, a criação de uma política orçamental comum 
europeia

Intervenções: Lucia Piana (Comissão ECFIN), Mario Furore, Peter Jahr e Jude Kirton-Darling.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, transmitir, para parecer, à Comissão ECON e 
solicitar confirmação por escrito à Comissão.

9. Petição n.º 0645/2017, apresentada por Marc Smets, de nacionalidade belga, sobre uma 
alegada concorrência ilegal no mercado belga de vinho e bebidas alcoólicas em virtude 
do aumento do imposto especial sobre o consumo

Intervenções: Colin O’Driscoll (Comissão TAXUD), Peter Jahr e Jude Kirton-Darling.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

10. Petição n.º 1190/2018, apresentada por Gregoire Servet, de nacionalidade francesa, sobre 
os impostos cobrados sobre a importação de eBikes (bicicletas elétricas) da China

Intervenções: Harald Schmid (Comissão TRADE), Jude Kirton-Darling e Peter Jahr.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

Ambiente
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11. Petição n.º 0328/2016, apresentada por Serge Le Quéau, de nacionalidade francesa, em 
nome de «Union Régionale Solidaires de Bretagne», subscrita por 12 signatários, sobre a 
exposição de trabalhadores agrícolas a pesticidas
(com a presença do peticionário)

Intervenções: Serge Le Quéau (peticionário), Andrew Owen-Griffiths (Comissão SANTE), 
Jan-Willem Ebeling (Comissão EMPL), René Louail (peticionário), Cristina Maestre Martín 
De Almagro e Radan Kanev.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, enviar uma carta às autoridades francesas 
competentes solicitando informações sobre a situação e pedir à Comissão informações 
atualizadas por escrito; enviar uma carta ao Comissário Maroš Šefčovič.

12. Petição n.º 0060/2017, apresentada por H. T., de nacionalidade alemã, e subscrita por dois 
signatários, sobre a não execução do Regulamento n.º 1069/2009 por parte das 
autoridades alemãs relativamente a uma instalação de biogás não conforme em 
Schwäbisch Hall

Intervenções: Alf-Eckbert Fuessel (Comissão SANTE) e Cristina Maestre Martín De Almagro

Decisão: manter o exame da petição em aberto e enviar uma carta às autoridades alemãs 
competentes.

13. Petição n.º 0248/2019, apresentada por Benedetto Rubetti, de nacionalidade italiana, 
levantando objeções à construção de uma instalação de dessalinização de água, destinada 
a fornecer à ilha de Elba um abastecimento de água independente

Intervenções: Ioannis Kavvadas (Comissão ENV), Radan Kanev e Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Decisão: manter o exame da petição em aberto e solicitar pormenores à Comissão; se estes não 
forem recebidos (no prazo de dois meses), dar por concluído o exame da petição.

14. Petição n.º 0076/2019, apresentada por Manuela Giacomini, de nacionalidade italiana, 
em nome da associação «Animal Welfare Foundation», sobre as explorações de produção 
de sangue e a hormona «gonadotrofina sérica de égua prenhe» (PMSG)
(com a presença da peticionária)

Intervenções: Sabrina Gurtner (em nome da peticionária), Stanislav Ralchev (Comissão 
SANTE), Jude Kirton-Darling e Eleonora Evi.

Decisão: manter a petição em aberto, requerer mais informações à Comissão sobre o tema no 
âmbito do novo acordo comercial entre a UE e o Mercosul, solicitar o parecer da Organização 
Mundial da Saúde Animal e da Organização Mundial do Comércio, transmitir para parecer à 
Comissão INTA e para conhecimento ao Intergrupo «Bem-estar e proteção dos animais».

A reunião é suspensa às 17.29.
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* * *

Terça-feira, 12 de novembro de 2019

A reunião prossegue na terça-feira, 12 de novembro de 2019, às 9:05, sob a presidência de 
Dolors Montserrat (presidente).

Das 9.05 às 10.00 (à porta fechada)

15. Reunião de coordenadores  

A reunião é suspensa às 10.07.

* * *
A reunião prossegue às 10.07, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

 
Às 10.10

*** Período de votações*** (votação eletrónica)

16. Relatório sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2018
2019/2134 (INI)
Relator: JAHR  (EPP)
(prazo para a apresentação de alterações: 7.10.2019 / sessão plenária: dezembro de 
2019)

O relatório é aprovado por 28 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção.

*** Fim do período de votações ***

Das 10.31 às 12.30

17. Audição sobre 
«a FATCA e o seu impacto extraterritorial sobre os cidadãos da UE»

(Petição n.º 1088/2016 sobre a alegada infração pela Lei norte-americana de 
Cumprimento Fiscal para Contas no Estrangeiro (FATCA) de direitos da UE e os efeitos 
extraterritoriais de leis norte-americanas na UE)

O Painel I tem início às 10.40

Intervenções: Jude Ryan (peticionário) , Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger 
Kaiser, 
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Jude Kirton-Darling, Peter Jahr e Sophia in 't Veld.

O Painel II tem início às 11.39.

Intervenções: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ismini Rigopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in 't Veld e a presidente.

Decisão relativa à petição n.º 1088/2016, apresentada por J. R., sobre a Lei norte-
americana de Cumprimento Fiscal para Contas no Estrangeiro (FATCA): manter o exame 
da petição em aberto; enviar uma carta à nova Comissão e à Presidência finlandesa do Conselho 
da UE.  

A reunião é suspensa às 12.25.

* * *

A reunião prossegue às 14.37, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

18. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

1. Aprovação da ordem do dia

O projeto de ordem do dia é aprovado. 

2. Comunicações da presidência

Os coordenadores aprovam os pedidos das comissões ENVI, TRAN e AGRI no sentido 
de assistirem às audições autorizadas para o 1.º semestre de 2020.

3. Aprovação da ordem do dia da reunião da Comissão PETI de 2-3 de dezembro de 
2019 

A ordem do dia é aprovada.

4. Pedidos dos grupos políticos

a) No que diz respeito aos pedidos do Grupo PPE:

É decidido incluir as seguintes petições na ordem do dia de dezembro:

0506/2018 sobre a verificação da utilização do FEDER para a construção de um novo 
hospital em Cáceres;
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0915/2015, apresentada por Jose Ortega Ortega (associação de pescadores) da 
comunidade de Valência, contra a nova política de devoluções;

0255/2019, apresentada por I. R. S., no que respeita à concessão de uma licença de 
prospeção de minas na Cantábria;

0527/2018, apresentada por Dimitar Vasiliev, sobre o impacto da autoestrada de Struma 
no desfiladeiro de Kresna (Bulgária), também solicitada pelo Grupo Verts/ALE. O 
Grupo ECR manifesta a sua oposição.

É decidido incluir as seguintes petições na ordem do dia de janeiro:

0231/2019, apresentada por Rafael Sanchez Boyero, sobre a indemnização das vítimas 
da fraude cometida pelas empresas Forum Filatelico e Afinsa;

0345/2019, apresentada por Joan Simonet Pons, sobre a extensão das zonas de proteção 
especial para aves nas ilhas Baleares.

É decidido incluir as seguintes petições na ordem do dia de fevereiro: 0280/2019, 
apresentada por J. B., sobre a situação dos produtores de laranja valencianos.

É igualmente decidido incluir a seguinte petição numa das próximas reuniões 
(1.º semestre de 2020):

0865/2018, apresentada por Kapka Panayotova, sobre a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento na Bulgária

b) No que diz respeito aos pedidos do Grupo S&D:

É decidido incluir na ordem do dia do mês de dezembro o seguimento da missão de 
recolha de informações a Famagusta, Chipre (7-8 de maio de 2018).

c) No que diz respeito aos pedidos do Grupo Verts/ALE:

É decidido inscrever na ordem do dia da reunião de dezembro a petição n.º 0560/2019 
sobre a introdução de um imposto sobre combustíveis para aviação (querosene) para 
voos na União.

d) No que diz respeito aos pedidos do Grupo NI:

Na sequência do pedido de Eleonora Evi, é decidido incluir na ordem do dia de 
dezembro a petição n.º 0661/2018 sobre a alegada violação do direito ambiental da 
União Europeia por uma indústria problemática do ponto de vista da saúde em Borgo 
Val di Taro (Itália). 

5. Pareceres

A Comissão PETI não elaborará nenhum parecer no âmbito do processo de quitação de 
2018.

Os coordenadores decidem elaborar um parecer sob a forma de carta quanto ao relatório 
da Comissão AFCO sobre a decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de 
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Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica (2018/0427(NLE)). 

6. Eleição do Provedor de Justiça 2019

Os coordenadores aprovam o procedimento proposto:

• Os candidatos serão ouvidos por ordem alfabética.

• Cada candidato receberá uma faixa horária de uma hora.

• A audição terá início com as comunicações processuais às 10.00 e o primeiro 
candidato será convidado às 10.15. 

• Cada candidato fará uma declaração introdutória de 10 minutos, que será enviada 
previamente e publicada no sítio Web após a conclusão das audições. Esta não será 
disponibilizada a ninguém de antemão.

• A primeira ronda de perguntas será atribuída aos coordenadores de cada grupo 
político. Cada pergunta será seguida de uma resposta (1 minuto para a pergunta, 
3 minutos para a resposta).

• As perguntas subsequentes (1 minuto para a pergunta, 1 minuto para a resposta) 
serão atribuídas segundo o método de D'Hondt simplificado: PPE: 2, S&D:2, 
Renew: 1, Verts/ALE: 1, ID: 1, ECR: 1, GUE: 1, NI: 1). Para uma boa gestão das 
questões e do tempo, na véspera das audições, os grupos comunicarão ao 
secretariado a lista de oradores para cada candidato. Havendo tempo, serão aceites 
perguntas mediante aplicação do procedimento de pedido espontâneo de uso da 
palavra («catch the eye»). 

• Cada candidato terá cerca de três minutos para fazer um resumo no final da 
audição.

7. Seguimento dado às petições 

Os coordenadores decidem enviar uma carta ao Presidente Sassoli relativamente à 
petição n.º 1056/2016 sobre a apresentação de petições nas línguas gestuais utilizadas 
na UE.

Os coordenadores decidem que os membros da Comissão PETI apresentarão as questões 
levantadas na petição n.º 0967/2012 à reunião alargada do Grupo Diretor sobre o Brexit, 
em 12 de novembro; o parecer da Comissão PETI sobre o relatório da Comissão AFCO 
deverá também incluir esta questão e as petições sobre a privação do direito de voto 
serão analisadas numa futura reunião, uma vez empossada a nova Comissão. 

8. Audições sobre a população de lobos
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Os coordenadores aprovam o programa e selecionaram os seguintes peritos: Klaus 
Hackländer e Ilpo Kojola.

9. Apresentação do relatório do Tribunal de Contas

Os coordenadores decidem convidar o Tribunal de Contas para a reunião da Comissão 
PETI em janeiro.

10. Recomendações contestadas 

As recomendações contestadas são aprovadas na forma proposta pela presidente para as 
petições n.os 428/2019, 431/2019 e 454/2019. 

A presidente retira o compromisso e aceita os pedidos dos grupos políticos relativos às 
petições n.os 363/2019 e 383/2019.

A petição n.º 348/2019 é declarada admissível, apresentada ao Provedor de Justiça e o 
seu exame é dado por concluído;

As petições n.os 451/2019, 468/2019 e 477/2019 são adotadas mediante pedido dos 
Verts/ALE; 

A petição n.º 0465/2019 será inscrita na ordem do dia de uma futura reunião; 

As petições n.os 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 e 498/2019 são adotadas 
mediante pedido do Grupo Renew;

As recomendações do Grupo Renew e Verts aplicam-se à petição n.º 0483/2019.

11. Pedidos relativos a pontos da lista B

Estes pontos não são tratados devido à falta de tempo e serão objeto de decisão por 
procedimento escrito.

12. Missão de recolha de informações à Bulgária

Devido à falta de tempo, o projeto de programa da missão de recolha de informações à 
Bulgária (24-26 de fevereiro de 2020) será apresentado por procedimento escrito.

13 e 16. Pontos para informação

Os coordenadores tomam conhecimento dos seguintes pontos para informação:
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- Designação de membros para as estruturas responsáveis pela aplicação da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CRPD)

- Lista 3

Em 23 de outubro de 2019, foi enviada a todos os deputados uma lista de petições 
registadas, consideradas pela DG Presidência como potencialmente não conformes 
com o disposto no artigo 227.º do TFUE (da petição n.º 0852/2019 à n.º 0966/19).

1 Assuntos que não se enquadram no âmbito de atividades da União
0865/19, 0889/19, 0890/19, 0893/19, 0896/19, 0899/19, 0900/19, 0937/19, 
0956/19, 0959/19, 0961/19, 0962/19.

2. Ausência de elementos substanciais que permitam o enquadramento do assunto 
no âmbito de atividades da União
0904-19

3. Argumentação incoerente e sem ligação clara ao âmbito de atividades da União
0869/19, 0873/19, 0939/19, 0940/19.

As petições n.os 0853/19, 0854/19, 0923/19, 0935/19, 0953/19, 0966/19 e 0949/19 
foram retiradas da Lista 3.

- Petições retiradas

As petições n.os 1580/2013, 1854/2014, 232/2016, 934/2018 e 345/2019 foram 
retiradas pelos peticionários;

- Cartas recebidas

a) Posição da Eslováquia sobre a petição n.º 0879/17 sobre água termal
b) Resposta da Comissão JURI à petição n.º 0660/18 sobre menores sob tutela
c) Resposta da Generalitat Valenciana à petição n.º 0143/19 sobre aterros
d) Resposta das autoridades espanholas à petição n.º 0535/17 sobre a mobilidade 

das pessoas com deficiência
e) Resposta da Comissão TRAN à petição n.º 1195/18 sobre um sistema de 

portagens baseado em quilómetros
f) Comunicação aos membros sobre a petição n.º 0092/10 sobre a violação dos 

direitos constitucionais na Venezuela

Ambiente
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19. Petição n.º 1194/2017, apresentada por Maria del Carmen Varela Velo, de nacionalidade 
espanhola, em nome da «Asociación Galega Cova Crea», sobre o projeto da mina de 
cobre de Touro, na Galiza
(com a presença da peticionária)

Petição n.º 0174/2018, apresentada por Ismael Antonio López Pérez, de nacionalidade 
espanhola, em nome da «Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo», sobre o projeto 
de exploração mineira em Touro, na Corunha
(com a presença do peticionário)

Petição n.º 0386/2018, apresentada por Isabel Vila, de nacionalidade espanhola, em nome 
da «Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non», sobre a mina de cobre de Touro, na 
Galiza
(com a presença da peticionária)

Intervenções: Luis Gallardo Zafra, Maria del Pilar Sampedro Laranga e Iria Ares Méndez 
(peticionários), Daniel Fernandez Gomez (Comissão ENV), Tatjana Zdanoka, Diana Riba i 
Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete Auken e 
Eleonora Evi.

Decisão: manter o exame das petições em aberto e requerer informações adicionais à Comissão. 

Assuntos sociais – Género

20. Petição n.º 0271/2019, apresentada por Silvia Oñate Moya, de nacionalidade espanhola, 
sobre pensões de viuvez
(com a presença da peticionária)

Intervenções: Silvia Oñate Moya (peticionária), Giulia Pagliani (Comissão EMPL), Cristina  
Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera Garcia, Jordi Cañas Pérez, Jarosław Duda e Rosa 
Estaràs Ferragut. 

Decisão: manter o exame da petição em aberto, enviar uma carta ao Ministério do Emprego 
espanhol, transmitir, para conhecimento, à Comissão EMPL e requerer uma confirmação por 
escrito à Comissão;

A reunião prossegue às 16.00, sob a presidência de Tatjana Zdanoka (vice-presidente).

21. Petição n.º 1126/2018, apresentada por J. U. N., de nacionalidade britânica, sobre uma 
diretiva relativa à violência doméstica
(com a presença da peticionária)

Intervenções: Martina Tornkvist (Comissão JUST), Jarosław Duda e Jane Ursula Nicholas 
(peticionária). 

Decisão: manter o exame da petição em aberto e solicitar um parecer às Comissões FEMM e 
LIBE.
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A reunião prossegue às 16.06, sob a presidência da presidente.

Emprego – Igualdade de oportunidades e de género

22. Petição n.º 0189/2018, apresentada por S. B. P., de nacionalidade espanhola, em nome da 
Plataforma Europeia do Consumidor e do Meio Ambiente, sobre as disparidades salariais 
entre homens e mulheres
e
Petição n.º 0240/2018, apresentada por Antonio Luiz Vázquez Delgado, de nacionalidade 
espanhola, em nome da JUSAPOL, sobre medidas destinadas a promover o direito de 
igualdade de remuneração por trabalho igual na UE
(com a presença do peticionário)

Intervenções: Miguel de La Corte (Comissão JUST), Peter Jahr, Tatjana Zdanoka, Eleonora 
Evi, Rosa Estaràs Ferragut. Antonio Luiz Vazquez Delgado, Miguel Angel Gómez-García 
(petição n.º°0240/2018), Adam Pokorny (Comissão EMPL), Jorge Buxadé Villalba, Jordi 
Cañas Pérez, Cristina Maestre Martín De Almagro e Pablo Arias Echeverria.

Decisão: manter o exame das petições em aberto;
relativamente à petição n.º 0189/2018: transmitir, para parecer, às comissões EMPL e FEMM 
e requerer informações complementares à Comissão;
relativamente à petição n.º 0240/2018: enviar uma nova carta ao Ministério do Interior espanhol 
(solicitando um compromisso em matéria de igualdade de remuneração por trabalho igual) e ao 
Presidente do Congresso dos Deputados (a fim de obter informações sobre a evolução do 
trabalho legislativo).

A reunião prossegue às 16.51, sob a presidência de Tatjana Zdanoka (vice-presidente).

Transportes

23. Petição n.º 0998/2018, apresentada por Alberto Cirio, de nacionalidade italiana, sobre 
uma revisão do projeto de infraestrutura da linha ferroviária Turim-Lyon de alta 
velocidade

Intervenções: Jean-Louis Colson (Comissão MOVE), Gwendoline Delbos-Corfield, Eleonora 
Evi, Mario Furore e Peter Jahr.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

24. Petição n.º 1030/2018, apresentada por Raffaella Scattolon, de nacionalidade italiana, 
sobre o cancelamento do projeto ferroviário de alta velocidade Brescia-Verona
(com a presença da peticionária)

Intervenções: Raffaella Scattolon (peticionária), Jean-Louis Colson (Comissão MOVE), 
Eleonora Evi e Peter Jahr.

Decisão:  manter o exame da petição em aberto e escrever uma carta para solicitar 
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esclarecimentos às autoridades italianas (Ministério das Infraestruturas e dos Transportes).

A reunião prossegue às 17.30, sob a presidência da presidente.

25. Petição n.º 0659/2018, apresentada por Samuel Martín-Sosa, de nacionalidade espanhola, 
em nome de Ecologistas em Ação, sobre a construção de uma linha de alta velocidade 
entre Marchena e Osuna na província de Sevilha (Espanha)
(com a presença do peticionário)

Intervenções: Leticia Balsega Calvo (peticionária) e Daniel Fernandez Gomez (Comissão 
ENV).

Decisão: manter o exame da petição em aberto, enviar uma carta às autoridades espanholas 
sobre o pleno cumprimento, por parte da Espanha, do acórdão do Tribunal de Justiça da UE, no 
processo C-461/14, e solicitar à Comissão informações atualizadas por escrito. 

26. Petição n.º 0026/2018, apresentada por Patricio Oschlies Serrano, de nacionalidade 
espanhola, em nome de «Coletivo Emigrante», sobre a linha ferroviária entre Canfranc e 
Oloron

Intervenções: Pascal Boijmans (Comissão REGIO) e Pablo Arias Echeverria.

Decisão: manter o exame da petição em aberto e solicitar à Comissão informações atualizadas 
por escrito;

27. Petição n.º 1205/2015, apresentada por L. M., de nacionalidade eslovaca, sobre a 
modernização do troço ferroviário eslovaco de Liptovský Mikuláš

Intervenções: Jaroslav Straka (Comissão REGIO) e Andrey Slabakov.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, escrever às autoridades eslovacas sobre a AIA 
do projeto em causa e transmitir, para parecer, à Comissão TRAN e solicitar informações 
adicionais à Comissão. 

28. Petição n.º 0247/2019, apresentada por Joachim Schulz, de nacionalidade alemã, sobre 
o quarto pacote ferroviário

Intervenções: Jan Scherp (Comissão MOVE).

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

29. Petição n.º 0069/2019, apresentada por Gyunay Mehmed, de nacionalidade búlgara, sobre 
o período reduzido de repouso diário para condutores de camiões previsto no pacote de 
mobilidade

Intervenções: Frederik Rasmussen (Comissão MOVE).
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Decisão: manter o exame da petição em aberto, transmitir, para parecer, à Comissão TRAN e 
solicitar à Comissão informações atualizadas por escrito.

30. Petição n.º 0098/2019, apresentada por S. M., de nacionalidade búlgara, em nome da 
empresa Stefi-Trans, subscrita por 13 signatários, sobre os controlos realizados pelas 
autoridades francesas relativamente aos tempos de descanso dos transportadores búlgaros
e
Petição n.º 0226/2019, apresentada por S. L. K., de nacionalidade búlgara, em nome da 
empresa S.K.L. Trans, sobre os controlos dos tempos de descanso realizados pelas 
autoridades francesas a um transportador búlgaro

Intervenções: Frederik Rasmussen (Comissão MOVE), Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, 
Andrey Novakov e Loránt Vincze.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, transmitir, para parecer, à Comissão TRAN e 
solicitar à Comissão informações atualizadas por escrito.

31. Petição n.º 1447/2016, apresentada por Anita Krauße, de nacionalidade alemã, com um 
pedido para alterar o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 561/2006 relativo à 
harmonização de determinadas disposições em matéria social no domínio dos transportes 
rodoviários
(com a presença da peticionária)

Intervenções: Anita Krausse e Gregor Ter Heide (peticionários), Frederik Rasmussen 
(Comissão MOVE) e Loránt Vincze. 

Decisão: manter o exame da petição em aberto e solicitar à Comissão informações atualizadas 
por escrito sobre a eventual revisão do Regulamento n.º 561/2006 relativamente ao tempo de 
condução e aos períodos de repouso.  

32. Diversos

Nada a assinalar.

33. Data e local da próxima reunião

 2 de dezembro de 2019, das 15.00 às 18.30

 3 de dezembro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30

A reunião é encerrada às 18.26.
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B. Petições cujo exame se propõe dar por concluído à luz da resposta escrita da 
Comissão Europeia ou de outros documentos recebidos

São encerradas as seguintes petições:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.

São mantidas em aberto as seguintes petições: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Anexos:

Lista das petições declaradas admissíveis desde a última reunião da Comissão das Petições 
realizada em 2-3 de outubro de 2019.
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1. Relatório sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2018

1.1. Votação final

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Correções e intenções de voto

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Nota: por razões técnicas, não foi devidamente registado o seguinte voto:
- Monica Semedo (RENEW) não votou
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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)
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