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BRUXELLES

1. Reuniunea coordonatorilor (9.30 -10.00)

La ora 10.00

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 2 mai 2007, la ora 10.05, fiind prezidată de Marcin 
Libicki (preşedinte).

2. Adoptarea ordinii de zi (PE 388.482)

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu următoarele modificări: punctele 22 (petiţia nr. 
0391/2005) şi 25 (petiţia nr. 0176/2006) au fost amânate pentru o reuniune viitoare, la cererea 
petiţionarilor. În plus, s-a decis discutarea punctului 17 (petiţia nr. 1149/2003) după punctul
24 (petiţia nr. 1259/2003). Preşedintele a informat deputaţii că petiţionarii vor fi prezenţi 
pentru punctele 9 (petiţia nr. 0045/2006), 10 (petiţia nr. 0851/2005), 17 (petiţia nr. 
1149/2003), 23 (petiţia nr. 0142/2006) şi 24 (petiţia nr. 1259/2003).

3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 27 februarie 2007 (386.543)

Procesul verbal al reuniunii din 27 februarie a fost aprobat.

4. Comunicările preşedintelui

Preşedintele a anunţat închiderea următoarelor petiţii: petiţia nr. 0737/2004 privind acoperirea 
media a campaniei de alegeri europene în Cehia va fi închisă datorită lipsei dovezilor aferente 
afirmaţiilor petiţionarilor pe parcursul anchetei derulate în cooperare cu biroul Parlamentului 
European din Praga. Petiţia nr. 0358/2006 va fi închisă în baza confirmării scrise primite de la 
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Comisie privind aplicarea Directivei 2004/38/CE. În cele din urmă, petiţia nr. 1112/2001 va fi 
închisă în baza unui răspuns scris al Comisiei la petiţia nr. 1113/2002 privind acelaşi subiect, 
care a fost comunicat în cadrul reuniunii din 11 aprilie 2007.

5. Chestiuni diverse

Niciuna.

6. Comunicările preşedintelui privind deciziile coordonatorilor

Preşedintele a anunţat următoarele: 

Proiectul de program aferent unei vizite de constatare a faptelor în Polonia, care va avea loc în 
perioada 11-14 iulie 2007, a fost discutat şi aprobat de coordonatori. Vizita va servi în 
principal investigării aspectelor menţionate în petiţiile legate de Via Baltica. Preşedintele a 
informat disponibilitatea unui loc pentru grupul ALDE sau PPE-DE, care nu au numit încă un 
membru al delegaţiei. În plus, coordonatorii au convenit provizoriu ca vizita planificată de 
constatare a faptelor în Irlanda să se desfăşoare în perioada 26-29 iunie 2007, şi anume 
ulterior alegerilor generale din Irlanda. Coordonatorii au examinat posibilele subiecte care 
urmează să fie vizate pe parcursul vizitei şi au convenit solicitarea de reuniuni la Ministerele 
Agriculturii şi Mediului şi cu funcţionari din cadrul Agenţiei de protecţie a mediului. 
Preşedintele a invitat grupurile politice care nu şi-au desemnat încă membrii delegaţiei să îi 
numească în timp util. În al treilea rând, preşedintele a informat convenirea de către 
coordonatori a solicitării autorizării unei vizite de constatare a faptelor în Loiret – Orléans, 
ulterior în acest an, probabil în luna octombrie.

Preşedintele a anunţat discutarea şi aprobarea de către coordonatori a unui proiect de întrebare 
orală către Comisie şi Consiliu privind scleroza multiplă. Acest aspect a fost anterior dezbătut 
de Comisie şi examinat de preşedinţia germană pe parcursul unei vizite a delegaţiei Comisiei 
la Berlin în 22 martie 2007. S-a convenit depunerea întrebării orale cu ocazia sesiunii plenare 
din luna mai. În plus, preşedintele a informat convenirea de coordonatori a elaborării unei 
întrebări orale privind răspunsul Comisiei la raportul Comisiei privind ultima vizită de 
constatare a faptelor din Spania în vederea depunerii acesteia în cadrul sesiunii plenare din 
luna iunie. În cele din urmă, preşedintele a informat Comisia cu privire la o dezbatere 
generală a coordonatorilor privind o posibilă utilizare largă a procedurii întrebărilor verbale 
de către Comisia pentru petiţii. 

Coordonatorii au decis ca situaţiile individuale menţionate în petiţii privind situaţia minorităţii 
vorbitoare de limbă rusă din Letonia să fie înaintate autorităţilor letone cu o solicitare de 
examinare a fiecărui caz. Comisia LIBE va fi consultată în vederea organizării unei audieri 
comune privind aspectul „cetăţeniei non-UE”.

7. Petiţia nr. 0858/2006, adresată de Andres Martinez Espinosa, de naţionalitate 
spaniolă, în numele asociaţiei consumatorilor „Junta Central de Usuarios del 
Vinalopó, L'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja”, privind proiectul 
de deviere a apei „Júcar-Vinalopó” din Valencia
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Petiţia nr. 859/2006, adresată de Gema Amor Perez, de naţionalitate spaniolă, în 
numele Generalitat Valenciana, privind construirea conductei pentru devierea apei 
„Júcar-Vinalopó” conform proiectului iniţial.
- votarea recomandărilor

Tratamentul acestor petiţii a făcut deja obiectul unei dezbateri în cadrul reuniunii 
coordonatorilor din 11 aprilie 2007. Datorită faptului că o serie de petiţii privind acelaşi 
subiect au fost închise în reuniunea din 20-21 noiembrie 2006 în baza răspunsului Comisiei, 
Secretariatul a recomandat ca noile petiţii să fie declarate admisibile, ca răspunsul Comisiei la 
petiţiile anterioare să fie furnizat petiţionarului şi ca acestea să fie ulterior închise. 

În conformitate cu o decizie adoptată în cadrul ultimei reuniuni, preşedintele a anunţat lipsa 
unei dezbateri deschise. Cuvântul a fost acordat unui număr de numai doi deputaţi (în 
prezenţa petiţionarului, Andreas Martinez Espinosa şi José Ramón García Antón, 
reprezentantul autorităţilor din Valencia). În primul rând, Carlos Iturgaiz a susţinut că petiţiile 
ar trebui examinate suplimentar prin prisma noilor informaţii. Dimpotrivă, Joan Calabuig a 
susţinut recomandările mai sus menţionate ale Secretariatului. 

Decizie: S-a decis cu 13 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi nici o abţinere la aplicarea 
recomandărilor Secretariatului şi închiderea petiţiilor.

8. Aviz privind monitorizarea aplicării legislaţiei comunitare

Diana Wallis (raportoare pentru aviz) şi-a exprimat opiniile privind acest aspect şi a prezentat 
o serie de puncte pe care le va trata în aviz. Ulterior, Comisia a derulat un prim schimb de 
opinii în cadrul căruia au intervenit: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman şi Margrete 
Auken.

Decizie: Comisia va urmări adoptarea avizului în luna iunie sau iulie, în funcţie de programul 
ulterior al Comisiei pentru afaceri juridice.

9. Petiţia nr. 0045/2006, adresată de Chris Slade, de naţionalitate britanică, în numele 
House of Smocking, şi de Stuart Johnston, de naţionalitate britanică, însoţită de 
peste 435 semnături, privind practicile înşelătoare ale societăţii spaniole European 
City Guide S.L. (ECG).

Au intervenit: Jules Woodell (petiţionar), Marc Goodacre (Comisie), Richard Corbett, 
Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender şi 
preşedintele.

Decizie: Se menţine pe rol petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei. Comisia va solicita autorizarea pentru elaborarea unui raport din proprie iniţiativă 
în conformitate cu articolul 192 din Regulamentul de procedură şi, în cazul obţinerii, va 
solicita un aviz din partea Comisiei pentru piaţa internă şi a Comisiei pentru afaceri juridice.

10. Petiţia nr. 0851/2005, adresată de Baroneasa Sarah Ludford, de naţionalitate 
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britanică, deputat în Parlamentul European, însoţită de 237 de semnături, privind 
calitatea apei din Tamisa

Au intervenit: Baroneasa Sarah Ludford (petiţionar), Sibylle Grohs (Comisie), Manolis 
Mavrommatis şi Michael Cashman.

Decizie: Se menţine pe rol petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei. O scrisoare specială va fi adresată autorităţilor britanice.

11. Petiţia nr. 0082/2006, adresată de Julia Kelly, de naţionalitate britanică, privind 
discriminarea de către autorităţile locale britanice a străinilor (încălcarea 
articolului 12 din Tratatul CE)

Au intervenit: Julia Kelly (petiţionar), Ana Herrera de la Casa (Comisie), Gay Mitchell şi
Sarah Ludford.

Decizie: Se menţine pe rol petiţia şi se adresează o scrisoare către autorităţile britanice.

12. Petiţia nr. 0691/2005, adresată de Tim Todd, de naţionalitate britanică, în numele 
Forumului Cetăţenesc Exmouth, însoţită de 3 semnături, privind dezvoltările 
propuse care afectează un sit natural din districtul East Devon (Marea Britanie)

A intervenit: Sibylle Grohs (Comisie).

Decizie: Se închide petiţia în baza răspunsului Comisiei.

13. Petiţia nr. 0137/2005, adresată de Michael Keating, de naţionalitate irlandeză, în 
numele „Crumlin Against Asbestos” privind dezvoltarea unui sit de depozitare a 
azbestului în apropierea oraşului Crumlin

O scrisoare a autorităţilor britanice ca răspuns la cererea de informaţii a Comisiei a fost 
inclusă în documentele de şedinţă. Au intervenit: Sibylle Grohs (Comisie).

Decizie: Se menţine pe rol petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

14. Petiţia nr. 0295/2005, adresată de James Lunney, probabil de naţionalitate 
irlandeză, în numele Grupului de Acţiune Nevitt Lusk împotriva unui Superdump, 
la o locaţie propusă de deversare a gunoaielor

A intervenit: Helmut Maurer (Comisie).

Decizie: Se menţine pe rol petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.
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15. Petiţia nr. 0838/2004, adresată de Andrew McGrath, de naţionalitate irlandeză, în 
numele fundaţiei Tara, privind poluarea Mării Irlandei de deşeuri nucleare

Au intervenit: Stefanos Karadaras (Comisie) şi Gay Mitchell.

Decizie: Se menţine pe rol  petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei. Comisiei i se solicită să îşi utilizeze intervenţia pentru a încuraja o monitorizare 
comună de către autorităţile britanice şi irlandeze.

16. Petiţia nr. 0994/2005, adresată de Denis Leonard, de naţionalitate irlandeză, în 
numele „Grupului de Mediu Killucan Kinnegad”, privind încălcarea mai multor 
Directive de mediu ale Uniunii Europene de către Agenţia irlandeză de Protecţie a 
Mediului

A intervenit: Helmut Maurer (Comisie).

Decizie: Se menţine pe rol  petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

17. Petiţia nr. 0274/2006, adresată de Geoffrey Kealty, de naţionalitate britanică, 
privind pretinse încălcări ale Directivei 91/271/CEE de autorităţile locale din 
Corbera de Llobregat (Catalonia, Spania)

A intervenit: Sophie Breul-Busson (Comisie).

Decizie: Se menţine pe rol petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

18. Petiţia nr. 0261/2006, adresată de Marta Gumà Bondia, de naţionalitate spaniolă, 
privind activităţile de construcţii pe Río Llobregat din Barcelona

A intervenit: Ignacio Ramallo (Comisie).

Decizie: Menţinerea pe rol a petiţiei până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

19. Petiţia nr. 1121/2003, adresată de Stéphan Bellegy, de naţionalitate franceză, 
privind taxa de acces la Internet 

A intervenit: Arnaud Bouin (Comisie.)

Decizie: Se închide petiţia în baza răspunsului Comisiei.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.18
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***

Reuniunea a fost reluată la ora 15.04, fiind prezidată de Marcin Libicki (preşedinte).

Preşedintele a deschis reuniunea anunţând că Helga Pietzsch, membră de mult timp a 
Secretariatului, prezentă la reuniune, se va pensiona. Acesta i-a mulţumit călduros acesteia 
pentru contribuţia majoră la activitatea Comisie şi i-a adresat cele mai bune urări.

20. Raportul anual al Ombudsmanului European 2006

Preşedintele a salutat Ombudsmanul European, Nikiforos Diamandouros, care apoi a 
prezentat Comisiei Raportul său Anual pentru anul 2006. În dezbaterea ulterioară, au 
intervenit: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Simon Busuttil, Carlos Carnero 
González, Luciana Sbarbati (raportor pentru raportul comisiei privind raportul anual al 
Ombudsmanului) şi William Floyd (Comisie).

Decizie: Comisia a convenit o programare a Raportului Comisiei privind Raportul Anual al 
Ombudsmanului, care prevede adoptarea în Comisie în 17 iulie 2007.

21. Propunerea Ombudsmanului European de modificare a Statutului 
Ombudsmanului European 

Ombudsmanul European a prezentat o serie de propuneri pentru modificarea statutului său, 
considerate a-i întări capacităţile de investigare. În dezbaterea ulterioară au intervenit: Maria 
Matsouka (raportor pentru aviz pentru avizul Comisiei pentru petiţii la Raportul Comisiei 
pentru afaceri constituţionale), Michael Cashman, Simon Busuttil şi Luciana Sbarbati.

22. Petiţia nr. 0142/2006, adresată de Wasilios Katsoulis, de naţionalitate germană,
privind discriminarea persoanelor cu dizabilităţi de către societăţile germane de 
asigurări

Au intervenit: Wasilios Katsoulis (petiţionar), Petra Schott (Comisie), Luciana Sbarbati, 
Maria Matsouka, Kathy Sinnot şi preşedintele.

Decizie: Urmărirea privind această petiţie va fi decisă la următoarea reuniune a 
coordonatorilor.

23. Petiţia nr. 1259/2003, adresată de Rocco Margapoti, de naţionalitate italiană, în
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numele grupului de acţiune a cetăţenilor "Case rosse e Settecamini", însoţită de 3 
508 de semnături,protestând împotriva inei instalaţii de incinerare a deşeurilor 
periculoase

Au intervenit: Rocco Margapoti (petiţionar), Lorenzo Pazzagli (Comisie) şi Luciana Sbarbati.

Decizie: Se menţinere pe rol  petiţia până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

24. Petiţia nr. 1149/2003, adresată de Robert William Henry, de naţionalitate britanică, 
în numele „AMP” („Against More Pylons/ Alternative Means of Power”), însoţită 
de 5 semnături, privind planificarea autorizării unei linii electrice

Au intervenit: Martina Roddy (petiţionar), McGrath (petiţionar), Liam Cashman (Comisie), 
Kathy Sinnot, Michael Cashman şi Marian Harkin.

Decizie: Se închide petiţia şi se înaintează Comisiei pentru Mediu, spre informare.

25. Petiţia nr. 0340/2006, adresată de James Croke, de naţionalitate irlandeză, în 
numele Asociaţiei Irlandeze Reverse Vending, privind introducerea de automate 
Reverse Vending în Irlanda

Au intervenit: James Croke (petiţionar), Karolina Fras (Comisie), Kathy Sinnot şi Michael 
Cashman.

Decizie: Se închide petiţia şi se trimite o scrisoare către autorităţile irlandeze.

26. Petiţia nr. 1374/2002, adresată de Petros Tselepidis, de naţionalitate elenă, în 
numele Asociaţiei Importatorilor, Producătorilor, Vânzătorilor şi Dealerilor de 
Jocuri Electronice şi Mecanice din Grecia de nord - SIPBE, privind o interdicţie 
referitoare la jocurile de computer 

A intervenit: Yiannos Tolias (Comisie).

Decizie: Menţinerea pe rol a petiţiei până la primirea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

27. Petiţia nr. 0016/2006, adresată de Sinéad Quinn, de naţionalitate irlandeză, privind 
legislaţiile spaniolă şi irlandeză privind drepturile de reşedinţă şi cetăţenie, care 
dau naştere unor limitări ale libertăţii de circulaţie în statele membre ale UE

Au intervenit: Michal Meduna (Comisie), Michael Cashman şi Kathy Sinnot.

Decizie: Se închide petiţia şi se înaintează Comisiei pentru libertăţi civile, spre informare.
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28. Petiţia nr. 0228/2006, adresată de Gerda Margarethe Fikke, de naţionalitate 
olandeză, privind deducerile de asigurări de sănătate aplicate de autorităţile 
olandeze în ciuda faptului că aceasta domiciliază şi deţine o asigurare în Spania

Au intervenit: William Floyd (Comisie), care a informat că problemele petiţionarei au fost 
soluţionate şi Michael Cashman.

Decizie: Se închide petiţia.

29. Petiţii aferente punctului B

Petiţiile nr. 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 906/2005, 
928/2005, 932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 284/2006, 338/2006, 
347/2006, 389/2006, 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 şi 546/2006 au fost închise în 
baza răspunsului scris al Comisiei. Petiţiile nr. 0992/2005 şi 0406/2006 vor fi discutate la 
punctul A în cadrul unei reuniuni viitoare.

30. Data şi locul următoarei reuniuni

Următoarea reuniune este programată joi, 7 iunie 2007, la ora 15.00, la Bruxelles.
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