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Reuniunea din 20 ianuarie 2020, 15.00-18.30,

și 21 ianuarie 2020, 9.00-12.30 și 14.30-18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 20 ianuarie 2020, la ora 15.05, fiind prezidată de Tatjana 
Ždanoka (prim-vicepreședintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi OJ– PE 646.807

           FdR 1196475
Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din: 

• 11-12 noiembrie 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + anexe

• 2-3 decembrie 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + anexe

Procesele-verbale au fost aprobate.
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3. Comunicări ale președinției

Rezultatele procedurii scrise referitoare la punctele din secțiunea B din 11-12 noiembrie 
2019 sunt următoarele:

- Petițiile nr. 0646/2018, 0755/2018, 0145/2018 vor fi lăsate deschise și incluse pe ordinea de 
zi a unei reuniuni viitoare.

- Petiția nr. 0171/2019 va fi lăsată deschisă, va fi inclusă pe ordinea de zi a unei reuniuni 
viitoare și va fi trimisă pentru informare Comisiei ENVI.

- Pentru petițiile nr. 0145/2019 și 0211/2019: se vor acorda petiționarilor 2 luni pentru a 
reacționa la răspunsul Comisiei.

- Petiția nr. 0690/2018 va fi lăsată deschisă și se va discuta împreună cu petiția nr. 0784/2019.

- Petițiile nr. 0124/2019 și 0178/2019 vor fi închise.

Rezultatele procedurii scrise privind recomandările contestate sunt următoarele:

- Recomandările contestate au fost adoptate, în forma propusă de președintă, pentru petițiile 
nr. 0515/2019 și 0541/2019.

- Petițiile nr. 0536/2019, 0551/2019, 0563/2019, 0596/2019 au fost adoptate astfel cum a 
sugerat Grupul Verts/ALE.

În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Concurență

4. Petiția nr. 0984/2018, adresată de C. T., de cetățenie elenă, privind procedura de 
vânzare a centralelor pe lignit ale DEH SA (compania de energie electrică elenă) din Meliti 
și Megalopoli
 
Au intervenit: Francesco Materia (CE-COMP), Loránt Vincze, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka și Konstantinos Arvanitis.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate cu privire la 
rezultatul noii proceduri de licitație lansate la 8 martie 2019 și amânate din cauza alegerilor și 
se trimite Comisiei EMPL pentru informare.
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Mediu

5. Petiția nr. 0620/2018, adresată de T. K., de cetățenie elenă, însoțită de 43 de 
semnături, privind protecția mediului în zona minieră Halkidiki din Grecia

Petiția nr. 0917/2013, adresată de Sotirios Adamopoulos, de cetățenie elenă, privind 
exploatarea minei de aur din Skouries (Halkidiki) și poluarea mediului care rezultă în 
urma exploatării

Petiția nr. 0001/2016, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de cetățenie spaniolă, în 
numele asociației independente de protecție a mediului Petón Do Lobo, privind defrișările 
cauzate de mina Skouries din Halkidiki, Grecia

Au intervenit: Kyriakos Panagiotopoulos (reprezentant al petiționarului semnatar al petiției nr. 
0620/2018), Sotirios Adamopoulos (petiționar), Yannis Couniniotis (CE-ENV), Margrete 
Auken, Loránt Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolau-Alavanos, Alex Agius Saliba 
și Tatjana Ždanoka.

Decizie:   petițiile rămân deschise, se solicită Comisiei să reexamineze afirmațiile mai vechi și 
mai noi ale petiționarilor și, în special, să raporteze cu privire la conformitatea proiectului cu 
Directiva 2001/42/CE (care are în vedere elaborarea unei evaluări strategice de mediu (SEA)) 
și cu Convenția de la Aarhus.

Reuniunea a fost reluată la ora 16.02, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

Energie

6. Petiția nr. 0668/2018, adresată de P. T., de cetățenie bulgară, privind presupusa 
încălcare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și a Directivei 2009/28/CE de către 
Bulgaria
 
Au intervenit:  Pierre Loaec (CE-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka și 
Alex Agius Saliba.

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se trimite Comisiei ITRE pentru aviz.

7. Petiția nr. 0838/2018, adresată de Klaus Samer, de cetățenie germană, privind 
echiparea vehiculelor electrice astfel încât să poată fi alimentate de la rețeaua electrică

Au intervenit:  Klaus Samer (petiționar), Sabine Crome (CE-ENER), Kai Tullius (CE-MOVE), 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba și Margrete Auken.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei un răspuns scris actualizat, în special cu 
privire la evaluarea Directivei 2014/94/UE și se transmite Comisiei ITRE pentru aviz.
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Transporturi - taxe

8. Petiția nr. 0854/2018, adresată de M. K., de cetățenie germană, în numele Deutscher 
Eisenbahn-Freunde e.V. (Asociația „Prietenii trenului” din Germania), privind 
modificarea legii privind impozitul pe cifra de afaceri pentru diferite moduri de transport 
în traficul turistic 

Au intervenit:  Arne Kubitza (CE-TAXUD), Loránt Vinze și Margrete Auken.

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei informații actualizate, în special în 
ceea ce privește negocierile în curs legate de propunerea de legislație în materie de TVA.

9. Petiția nr. 0274/2019, adresată de T. H., de cetățenie finlandeză, privind taxa pe 
alimentarea mașinilor electrice în Finlanda

Au intervenit: Ivar Tuominen (CE-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (CE-TAXUD), Peter Jahr și 
Margrete Auken.

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se așteaptă revizuirea Directivei privind impozitarea 
energiei și adoptarea Pactului ecologic;

10. se amână.

Curtea de Conturi Europeană

11. Raport special al Curții de Conturi Europene, Nr. 14/2019: „Exprimați-vă părerea!”: 
consultările publice ale Comisiei mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire 
la acestea nu sunt suficiente
- Prezentare susținută de raportoarea Annemie Turtelboom

Au intervenit:  Annemie Turtelboom (CCE), Antonina Cipollone (CE-SG), Margrete Auken, 
Peter Jahr și Dolors Montserrat. 

Mediu – calitatea aerului

12. Petiția nr. 0096/2019, adresată de Arnau Domènech Romero, de cetățenie spaniolă, 
privind crearea unei vignete standard la nivelul UE privind poluarea aerului și 
clasificarea vehiculelor pentru restricțiile de circulație 

Au intervenit:  Mans Lindberg (CE-MOVE), Peter Jahr și Margrete Auken.
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Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate și se trimite 
Comisiei TRAN pentru informare.

13. Petiția nr. 0837/2018, adresată de Markus Baumgarth, de cetățenie germană, 
privind poluarea aerului generată de aeronave
 

Au intervenit:  Philippe Lenne (CE-MOVE) și Peter Jahr. 

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei informații actualizate.
 

14. Petiția nr. 0080/2019, adresată de I. T. G., de cetățenie spaniolă, în numele 
„Plataforma frenem la Contaminació”, privind calitatea aerului în zona Grau din 
Castellón, Valencia
 

Au intervenit:  I.T.G. (petiționar), Lucia Bernal Saukkonen (CE-ENV), Margrete Auken, Peter 
Jahr și Idoia Villanueva Ruiz. 

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate și se trimit scrisori 
autorităților spaniole competente (în special Ministerului Tranziției Ecologice din Spania și 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climetica y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana) și autorităților locale) prin care se solicită clarificări. 

15. Petiția nr. 0943/2018, adresată de M.J., de cetățenie germană, privind interpretarea 
și punerea în aplicare a măsurilor pentru combaterea poluării aerului în Germania și în 
alte state membre ale UE

Au intervenit:  Michael Klinkenberg (CE-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken și Alex Agius 
Saliba. 

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei informații actualizate.

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.00.

***
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Marți, 21 ianuarie 2020

Reuniunea a fost reluată marți, 21 ianuarie 2020, la ora 9.05, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

16. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise) de la ora 9.00 la 10.30  

Reuniunea a fost suspendată la ora 10.26.

***

Reuniunea a fost reluată la ora 10.35, fiind prezidată de Dolors Montserrat 
(președintă).

*** Votare *** (vot electronic)

17. Aviz privind decizia Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind 
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și 
din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  
(2018/0427(NLE))
Raportoare: MONTSERRAT (PPE)
- adoptarea unui proiect de aviz sub formă de scrisoare

Avizul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru, 0 împotrivă și -1 abținere.

*** Sfârșitul votării ***

Societatea informațională

18. Petiția nr. 0038/2019, adresată de L.B., de cetățenie română, privind discriminarea 
practicată de eBay față de cumpărătorii din România  

Au intervenit:  Jasmin Battista (CE-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Saliba și Loránt Vincze.

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se așteaptă raportul Comisiei în martie 2020.
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19. Petiția nr. 1167/2018, adresată de Demitrios Paicopolos, de cetățenie greacă, privind 
comercializarea produselor Huawei în Grecia și în UE și o verificare a tuturor 
echipamentelor de telecomunicații din UE pentru a garanta securitatea și a elimina toate 
rețelele de spionaj
 

Au intervenit:  Domenico Ferrara (CE-CNECT), Alex Agius Saliba și Loránt Vincze. 

Decizie:   se închide.

Sănătate

20. Petiția nr. 1151/2018, adresată de Holger Wagner, de cetățenie germană, privind o 
analiză științifică independentă a riscurilor documentate pentru sănătate ale câmpurilor 
electromagnetice și o cerere de amânare a lansării 5G   

Au intervenit:  Franz Karcher (CE-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner 
și Dolors Montserrat.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate, în special cu 
privire la evaluările de impact și programele Comisiei, și se trimite Comisiei ENVI pentru aviz.

21. Petiția nr. 0477/2019, adresată de Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației Proiectul Național „Nemesis”, privind reglementarea 
utilizării canabisului

Au intervenit:  Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petiționar), Edith Hofer (CE-HOME), Agnès 
Mathieu-Mendes (CE-SANTE), Alex Agius Saliba și Loránt Vincze. 

Decizie:   se închide.
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Impozitare - egalitatea de gen

22. Petiția nr. 0291/2018, adresată de A.N.M., de cetățenie spaniolă, însoțită de 3 
semnături, privind discriminarea de gen prin intermediul prețurilor

Petiția nr. 1124/2015, adresată de D.S., de cetățenie britanică, privind reducerea până la 
0 % a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la produsele de igienă pentru femei

Petiția nr. 0018/2019, adresată de Eleonora Stancato, de cetățenie italiană, privind 
eliminarea TVA-ului de 22 % la scutece și produse sanitare

Petiția nr. 0435/2019, adresată de Arianna Campagnuolo, de cetățenie italiană, privind 
taxele la produsele pentru femei

Au intervenit:  Alvaro Oliveira (CE-JUST), Roberto Michieleto (CE-TAXUD), Patrizia Toia, 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka și Ádám Kósa.

Decizie:   petițiile rămân deschise și se solicită Comisiei un răspuns actualizat.

Aviz:

23. Aviz referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2017 și 2018 
(2019/2132 (INI))
Raportor: RUIZ DEVESA (S&D)

- examinarea proiectului de aviz 

Au intervenit:  Alex Agius Saliba (în numele lui Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi 
Cañas, Angel Dzhambazki și René Slootjes (CE-SG).

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.04.

***

Reuniunea a fost reluată la ora 14.41, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).
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24. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Adoptarea ordinii de zi

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat. 

2. Comunicări ale președinției

Președinta a informat coordonatorii despre situația de blocaj privind posibila asumare 
de către Parlament a președinției cadrului Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap. Îi va ține la curent cu noile evoluții.

Președintele a informat coordonatorii cu privire la validarea de către Comisie a 
inițiativei cetățenești „Minority SafePack – one million signatures for diversity in 
Europe”. Termenul pentru desfășurarea audierii este 10 aprilie 2020.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii Comisiei PETI din 19-20 februarie 
2020 

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.

4. Solicitări ale grupurilor politice

a) În ceea ce privește solicitările Grupului Verts/ALE:

S-a decis să se includă petiția nr. 0865/2018 privind dezinstituționalizarea reală și viața 
independentă a persoanelor cu dizabilități din Bulgaria și petiția nr. 0143/2019 privind 
depozitarea deșeurilor în Real (Valencia) pe ordinea de zi din februarie și să se aplice 
procedura de urgență în cazul petiției nr. 1156/2019 privind un sediu unic al 
Parlamentului european, care va fi inclusă, de asemenea, pe ordinea de zi a lunii 
februarie. 

b) În ceea ce privește solicitările Grupului GUE:

S-a decis să se aplice procedura de urgență petiției nr. 1140/2019 privind proiectul unei 
mine de litiu (Cáceres, Spania), și petiției nr. 1059/2019, adresată de J.L.A.C., privind 
contaminarea apelor din Mar Menor, Murcia, și să se includă această petiție pe ordinea 
de zi a lunii februarie. 

c) În ceea ce privește solicitarea dnei Evi (NI):

S-a decis să se includă petiția nr. 0811/2017, adresată de Giovanni Cortese, de cetățenie 
italiană, „privind proiectul pentru construirea a două bazine de deversare pentru râul 
Seveso” pe ordinea de zi a lunii februarie.
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5. Rapoartele și avizele

a) Raportul anual al Comisiei PETI pentru 2019 a fost atribuit Grupului ECR.

b) Coordonatorii au aprobat solicitarea unei autorizații de a elabora un raport privind 
protecția cetățenilor UE în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap, astfel cum reiese din petiții (raport de implementare). Raportul 
a fost atribuit grupului S&D.

c) Coordonatorii au decis că Comisia PETI ar trebui să elaboreze un aviz privind 
raportul Comisiei AFET referitor la Turcia - Raportul anual privind progresele 
înregistrate pentru 2019. 

d) Coordonatorii au decis că Comisia PETI ar trebui să elaboreze un aviz privind 
raportul comisiilor AFET și INTA referitor la mandatul de negociere privind relațiile 
viitoare cu Regatul Unit. Avizul a fost atribuit grupului PPE.

6. Vizite de informare

Coordonatorii au decis că Comisia PETI ar trebui să efectueze următoarele două vizite 
de informare în a doua jumătate a anului 2020: - o vizită de informare la Oficiul german 
de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt); - o vizită de informare în Țara 
Bascilor, din Spania.

În plus, coordonatorii au decis că Comisia PETI ar trebui să solicite autorizația de a 
efectua o vizită de informare în Statele Unite pentru a se întâlni cu membri ai 
Congresului și a discuta despre impactul Legii conformității fiscale a conturilor străine 
(FATCA) din SUA, care ar putea fi organizată în luna iulie. 

Coordonatorii au luat act de numele deputaților care iau parte la vizita de informare în 
Bulgaria.

7. Audierea comună PETI-TRAN

Coordonatorii au aprobat proiectul de program al audierii comune a comisiilor TRAN 
și PETI privind „Modalitățile de îmbunătățire a drepturilor consumatorilor în sectorul 
aviatic”, programată în cadrul reuniunii Comisiei PETI din 29 aprilie 2020. 

Până cel târziu la 31 ianuarie 2020, coordonatorii vor transmite secretariatului Comisiei 
PETI, prin email, propunerile lor de experți.

8. Audieri și expertiză din partea Departamentului tematic

Coordonatorii au decis să amâne discuția cu privire la audierile solicitate de grupurile 
politice până la următoarea reuniune a coordonatorilor din februarie, pentru a permite 
tuturor grupurilor să își prezinte sugestiile. 
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Coordonatorii au decis să amâne decizia privind cererea Grupului S&D de a organiza 
un atelier în a doua jumătate a anului 2020 pe tema „Drepturile persoanelor LGBTI în 
Europa” pentru următoarea reuniune a coordonatorilor din februarie.

Coordonatorii au aprobat solicitarea unui studiu pregătitor al Departamentului tematic 
pentru audierea pe tema inițiativei cetățenești europene de succes intitulată „End the 
Cage Age” (Să punem capăt erei cuștii).

9. Bugetul 2020

Coordonatorii au luat act de scrisoarea președintelui Comisiei BUDG din 17 decembrie 
2019 și au decis că Comisia PETI nu ar trebui să elaboreze un aviz cu privire la bugetul 
anual pentru 2021.

10. Programul de lucru al Curții de Conturi Europene (CCE)

Coordonatorii au aprobat să prezinte propunerea făcută de Grupului Renew pe tema 
„Evaluarea utilizării fondurilor și programelor UE de combatere a sărăciei în Uniune” 
și propunerea Grupului GUE pe tema „Bunăstarea animalelor în timpul transportului - 
Respectă UE bunăstarea animalelor în timpul transportului?”, ca o contribuție la 
programul de lucru al CCE pentru 2021.

11. Recomandări contestate

Recomandările contestate au fost adoptate, în forma propusă de președintă, pentru 
petițiile nr. 0631/2019, 0633/2019, 0738/2019 și 0780/2019. Acestea au fost adoptate, 
în forma sugerată de Grupul Verts/ALE, pentru petițiile nr.  0768/2019, 0778/2019, 
0779/2019 și 0790/2019. Petiția nr. 0782/2019 a fost adoptată în forma sugerată de 
Grupul Renew.

12. Punctele din secțiunea B

Coordonatorii au fost de acord ca următoarele petiții să rămână deschise și să 
programeze o dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare: 0389/2018, 0867/2018, 
0830/2018, 1146/2018, 0065/2019, 0216/2019, 0310/2019. În cele din urmă, 
coordonatorii au aprobat închiderea petiției nr. 0104/2019 după trimiterea petiției și a 
răspunsului Comisiei către Comisia ENVI pentru informare.

13. Puncte pentru informare

Coordonatorii au luat act de: modificarea calendarului Comisiei PETI, înregistrarea 
inițiativei cetățenești europene „Stop Finning - Stop the trade” (Opriți tăierea 
înotătoarelor rechinilor - Opriți comercializarea lor), proiectul de program al atelierului 
privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap, două liste 3 și o serie de scrisori 
primite.



PE646.857v01-00 12/22 PV\1196844RO.docx

RO

Coordonatorii au luat act de următoarele puncte pentru informare:

a) La 18 decembrie 2019, toți deputații au primit lista cu petițiile înregistrate și 
considerate de către DG Președinție ca fiind potențial neconforme cu dispozițiile 
articolului 227 din TFUE.

Lista 3 care acoperă petițiile de la nr. 1107/2019 la nr. 1184/2019

1 Subiecte care nu par să se încadreze în domeniile de activitate ale Uniunii
1130/2019, 1131/2019, 1149/2019, 1159/2019, 1167/2019, 1168/2019, 1171/2019, 
11732019, 1175/2019, 1177/2019, 1181/2019, 1183/2019, 1184/2019

2. Lipsa unor elemente substanțiale care să permită identificarea domeniilor de 
activitate ale Uniunii

1119/2019

3. Argumentație incoerentă, fără legătură clară cu domeniile de activitate ale Uniunii
              1139/2019

Petițiile nr. 1109/2019, 1116/2019 și 1147/2019 au fost eliminate de pe lista 3.

b) La 15 ianuarie 2020, toți deputații au primit lista cu petițiile înregistrate și 
considerate de către DG Președinție ca fiind potențial neconforme cu dispozițiile 
articolului 227 din TFUE.

Lista 3 care acoperă petițiile de la nr. 1185/2019 la nr. 1265/2019

1 Subiecte care nu par să se încadreze în domeniile de activitate ale Uniunii
1192/2019, 1196/2019, 1198/2019, 1207/2019, 1209/2019, 1210/2019, 1218/2019, 
1221/2019, 1226/2019, 1227/2019, 1242/2019, 1255/2019, 1256/2019, 1258/2019, 
1265/2019.

2. Lipsa unor elemente substanțiale care să permită identificarea domeniilor de 
activitate ale Uniunii

1193/2019, 1225/2019

3. Argumentație incoerentă, fără legătură clară cu domeniile de activitate ale Uniunii
              1206/2019, 1208/2019, 1212/2019, 1213/2019, 1215/2019, 1216/2019, 1240/2019

Petițiile nr. 1232/2019 și 1205/2019 au fost eliminate de pe lista 3.
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c) Scrisori primite:

- Confirmare de primire de către Comisia AGRI a petiției nr. 0344/2019
- Aviz al Comisiei AGRI la petiția nr. 0315/2019 privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare
- Aviz al Comisiei AGRI la petiția nr. 1124/2018 privind bunăstarea albinelor melifere
- Aviz al Comisiei ENVI la petițiile nr. 1078/2018, 1091/2018, 1105/2018 privind o 
instalație de biogaz din Bulgaria
- Confirmare de primire de către Comisia INTA a petiției nr. 0280/2019 privind 
situația cultivatorilor de portocale din Valencia
- Răspunsul Reprezentanței permanente a Regatului Unit la petiția nr. 0830/2019 

privind retragerea anticipată a Regatului Unit din reuniunile la nivel înalt ale 
UE

- Răspunsul dlui Verhofstadt referitor la petițiile nr. 0305, 0311, 0327 din 2019 
privind Brexitul
- Răspunsul Reprezentanței permanente a Belgiei referitor la petiția nr. 1116/2018 
privind Ryanair
- Răspunsul Ministerului Federal al Transporturilor din Austria referitor la petiția 

1116/2018 privind Ryanair
- Răspunsul autorităților spaniole referitor la petiția nr. 0915/2015 (versiunea spaniolă)
- Răspunsul autorităților spaniole referitor la petiția nr. 0915/2017 (versiunea engleză)
- Răspunsul autorităților spaniole referitor la petițiile nr. 0393/2013, 0566/2013, 
0478/2013, 0738/2015
- Răspuns din partea autorităților spaniole referitor la petițiile nr. 0393/2013, 

0566/2013, 0478/2013, 0738/2015 (versiunea engleză)
- Notă privind petiția nr. 1694/2014 (versiunea spaniolă) și hotărârile Curții Supreme 

spaniole pe tema „Aigua és
   vida”
- Notă privind petiția nr. 1694/2014 (versiunea engleză) și hotărârile Curții Supreme 

spaniole pe tema „Aigua és
  vida”
- Scrisoare adresată de Președinția finlandeză cu privire la FATCA
- Scrisoare adresată Departamentului Trezoreriei al SUA de Președinția finlandeză cu 

privire la FATCA
- Răspunsul autorităților slovace la petiția nr. 1116/2018 privind Ryanair
- Răspunsul autorităților slovace la petiția nr. 1116/2018 privind Ryanair
- Răspunsul Comisiei IMCO referitor la petiția nr. 0373/2019 privind jocurile „gacha”
- Răspunsul Ministerului Sănătății spaniol referitor la petițiile nr. 0371/2019 și 
2582/2013
- Scrisoarea Ministerului Justiției referitoare la petiția nr. 1233-2015
- Nota Ministerului Sănătății spaniol și a altora referitoare la transmiterea petiției nr. 
0271/2019 Ministerului Muncii
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Calitatea vieții animalelor

25. Petiția nr. 1114/2018, adresată de M. S., de cetățenie finlandeză, privind acuzațiile 
de tratare cu cruzime a câinilor din Cipru
 

Au intervenit:  Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) și Tatjana Ždanoka.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei un răspuns scris actualizat și se trimite 
o scrisoare Consiliului Europei.

26. Petiția nr. 1868/2014, adresată de Wolfgang Arnold, de cetățenie germană, privind 
stoparea uciderii câinilor fără stăpân în România 

Petiția nr. 1484/2016, adresată de Mircea Șerbănoiu, de cetățenie română, privind 
maltratarea animalelor fără stăpân din România

Au intervenit:  Maria Vasii (reprezentantă a petiționarului semnatar al petiției nr. 1484/2016), 
Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka și Martin 
Buschmann. 

Decizie:   petițiile rămân deschise, se solicită Comisiei un răspuns scris actualizat și se trimite 
o scrisoare Consiliului Europei.

27. Petiția nr. 0475/2016, adresată de Gabriela Papadopova, de cetățenie bulgară, în 
numele mai multor organizații de protecție a animalelor, însoțită de 464 de semnături, 
privind neglijarea câinilor fără stăpân în Bulgaria
  

Au intervenit:  Marta Georgieva (petiționară), Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), Alex Agius 
Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov și Andrey Slabakov.

Decizie:   petițiile rămân deschise, se solicită Comisiei un răspuns scris actualizat și se trimite 
o scrisoare Consiliului Europei.

28. Petiția nr. 0082/2018, adresată de A.D., de cetățenie lituaniană, privind presupusa 
atitudine pasivă a autorităților municipale din Klaipėda (Lituania) față de tratarea cu 
cruzime a animalelor
 
Au intervenit:  Asta Strazdienė (petiționară), Jūratė Kajokaitė (petiționară) și Kirsten 
Vornhagen (CE-SANTE). 

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare Consiliului Europei.
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Reuniunea a continuat la ora 15.59, fiind prezidată de Tatjana Ždanoka (vicepreședintă).

29. Petiția nr. 0823/2013 adresată de Thorsten Schägger, de cetățenie germană, privind 
prevederea legislativă care permite uciderea câinilor în Danemarca  

Au intervenit:  Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) și Martin Buchmann.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei un răspuns scris actualizat și se trimite 
o scrisoare Consiliului Europei.

30. Petiția nr. 0443/2018, adresată de Marco Giovannelli, de cetățenie italiană, însoțită 
de 80 000 de semnături, în numele asociației „Future 4 Wildlife” privind apelul de a 
adopta o legislație specifică pentru protecția și tratarea animalelor de companie, 
domestice și fără stăpân din UE

Petiția nr. 0167/2017, adresată de Katherine Giorgalli, de cetățenie cipriotă, privind 
crearea fără întârziere a unei autorități europene pentru bunăstarea animalelor

Au intervenit:  Katherine Giorgalli (petiționară, semnatara petiției nr. 0167/2017), Kirsten 
Vornhagen (CE-SANTE), Alex Agius Saliba și Eleonora Evi. 

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei o reevaluare a situației.

31. Petiția nr. 0061/2019, adresată de Isabella Cavalletti, de cetățenie italiană, privind 
interzicerea pescuitului de rechini și a vânzării de produse provenind de la rechini 
 
Au intervenit:  Katarzyna Janiak (CE-MARE), Martin Buschmann și Eleonora Evi. 

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei acțiuni ulterioare.

Reuniunea a fost reluată la ora 16.36, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

Mediu

32. Petiția nr. 0354/2019, adresată de Joan Simonet Pons, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației Baleare a Tinerilor Fermieri, privind extinderea ariilor de protecție 
specială pentru păsări (SPA) în Insulele Baleare, Spania
   

Au intervenit:  Joan Simonet Pons (petiționar), Luisa Samarelli (CE-ENV), Rosa Estaràs 
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Ferragut, Andrey Satakov și Alex Agius Saliba.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate și guvernului 
Insulelor Baleare să furnizeze informații relevante.

Afaceri economice și monetare

33. Petiția nr. 0231/2019, adresată de Rafael Sánchez Boyero, de cetățenie spaniolă, în 
numele ANVIFA, privind compensațiile și despăgubirile pentru victimele cazurilor de 
escrocherie Forum Filatelico și Afinsa
  

Au intervenit:  Rafael Sánchez Boyero (petiționar), Fina Arce (petiționară), Jean-Christophe 
Nicaise Chateau (CE-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buchmann, Jordi Cañas, Andrey 
Slabakov, Alex Agius Saliba și Anna-Michelle Asimakopoulou.

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților spaniole prin care sunt 
întrebate cum vor fi despăgubite victimele.

Instituțiile europene

34. Petiția nr. 0939/2018, adresată de Andrzej Halicki, de cetățenie poloneză, privind 
Codul European al Bunei Conduite Administrative
  

Au intervenit:  Dorthe Christensen (CE-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken și Alex Agius 
Saliba.

Decizie:   se închide. Ombudsmanul European și comisarul Maroš Šefčovič vor fi invitați să 
discute această chestiune.

Reuniunea a continuat la ora 17.39, fiind prezidată de Tatjana Ždanoka (vicepreședintă).

35. Petiția nr. 0186/2018, adresată de Pier Paolo Volpe, de cetățenie italiană, conținând 
trei semnături, privind puterile discreționare în materie de supraveghere ale Comisiei cu 
privire la aplicarea legislației UE de către statele membre (articolele 17 și 258 din TFUE)

Au intervenit:  Pier Paolo Volpe (petiționar), Vincenzo De Michele (avocatul petiționarului), 
William Sleath (CE-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt Vinze, Eleonora Evi și 
Tatjana Ždanoka.
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Decizie:   petiția rămâne deschisă și se transmite Comisiei AFCO pentru un aviz referitor la 
rezoluția privind viitorul Europei.

36. Chestiuni diverse

Niciuna.

37. Data și locul următoarei reuniuni

    19.02.2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 -18.30
    20.02.2020, 9.00 - 12.30

Reuniunea a fost închisă la ora 18.10.

* * *

B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

Următoarele petiții vor fi închise:

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

Următoarele petiții vor rămâne deschise:

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

o O o

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune a Comisiei pentru petiții din 2-
3 decembrie 2019.
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38. Results of roll-call votes

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 
Iglesias Blanco (EC-ENV)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EU Ombudsman

Generalitat 
Valenciana (ES)

GR Representation

Frederik Hafen, Silvia Bartolucci

Gustavo Martinié

Georgia Tzima

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Annemie Turtelboom (ECA) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Mateja Miksa, Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, Ida Haubart Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Antonia Dimitrova

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
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