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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2011
(2011/2317(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile anterioare privind deliberările Comisiei pentru petiții,

– având în vedere articolele 10 și 11 din TUE,

– având în vedere articolele 24, 227, 258 și 260 din TFUE,

– având în vedere articolul 48 și articolul 202 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A7-0000/2012),

A. întrucât dreptul cetățenilor de a adresa petiții Parlamentului European a fost menționat în 
tratat de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht1 la 1 noiembrie 1993;

B. întrucât – sub rezerva protocolului 30 din tratat – Carta drepturilor fundamentale a devenit 
obligatorie în mod legal de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona2 la 1 
decembrie 2009; întrucât Tratatul de la Lisabona stabilește, de asemenea, baza legală 
pentru ca UE să adere la Convenția Europeană privind Drepturile Omului, precum și la 
inițiativa cetățenilor europeni;  

C. întrucât Regulamentul privind inițiativa cetățenilor europeni3 intră în vigoare la 1 aprilie 
2012 și întrucât Parlamentul are răspunderea de a organiza audierile publice pentru 
inițiativele de succes care au garantat peste un milion de semnături pentru minimum șapte 
state membre;

D. întrucât Comisia pentru petiții are obligația să revizuiască constant și, atunci când este 
posibil, să își consolideze rolul, în special în ceea ce privește dezvoltarea principiilor 
demografice și întrucât în activitatea sa obișnuită Comisia pentru petiții lucrează 
îndeaproape cu Comisia, acționând ca „supraveghetor al Tratatului”, care definește rolul 
Comisiei și îl împiedică să intervină în problemele care nu sunt acoperite de legislația UE;

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni au așteptări legale ca, pentru problemele pe care le 
ridică Comisiei pentru petiții, să se găsească o soluție în cadrul legal al Uniunii Europene, 
pe care le-au avut în vedere pentru a-și apăra mediul lor natural, sănătatea, libertatea 
circulației, demnitatea și drepturile fundamentale;

F. întrucât numărul depunerilor de petiții de către cetățeni la Parlamentul European continuă 
să crească și întrucât Comisia pentru petiții ar trebui să rămână punctul principal de 
contact în cadrul Parlamentului European în ceea ce privește acuzațiile de încălcare a 

                                               
1 JO C 191, 29.7.1992.
2 JO C 306, 17.12.2007.
3 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească, JO L 65/1 11.3.2011.
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drepturilor colective și individuale;

G. considerând că oamenii și comisiile locale, precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile, sunt bine poziționate pentru a evalua eficiența legislației europene, astfel 
cum le este aplicabilă, și pentru a semnala posibilele breșe care trebuie analizate pentru a
asigura o punere în aplicare mai bună și comparabilă a legislației UE în toate statele 
membre;

H. întrucât, în ceea ce privește analiza statistică cuprinsă în prezentul raport, cetățenii 
germani continuă să depună cel mai mare număr de petiții, deși scad proporțional, fiind 
urmați de petiționarii spanioli și italieni și întrucât petițiile privind UE, depășindu-le astfel 
pe cele privind statele membre individuale.

I. întrucât petițiile prin care se acuză încălcarea drepturilor fundamentale duc la un 
clasament al petițiilor, mai sus decât mediul și piața internă și întrucât nu poate să nu se 
remarce că petițiile privind afacerile economice și monetare au crescut brusc, fapt ce poate 
fi corelat cu creșterea similară a petițiilor care exprimă preocuparea acută a cetățenilor 
pentru criza economică și financiară actuală în general.

J. întrucât preocupările principale privind tema generală a mediului o constituie aplicarea 
insuficientă și eronată de către statele membre și a instituțiilor sale subnaționale a 
Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)1 și a Directivei-cadru 
privind deșeurile2;

K. având în vedere că Directiva EIM este în prezent în curs de revizuire și că raportul 
Comisiei pentru petiții privind problemele legate de deșeuri3 expune neajunsuri grave în 
mai multe state membre;

L. întrucât dreptul cetățenilor și al rezidenților europeni la proprietățile lor dobândită legal 
continuă să fie o problemă cu o importanță majoră pentru mii de persoane, astfel cum este 
demonstrat de petițiile care încă sunt primite pe această temă, în mod special în ceea ce 
privește abuzurile percepute cu privire la acest drept în Spania, asupra cărora Parlamentul 
European a adoptat anterior o poziție clară4; și întrucât fără o soluționare a acestei 
probleme de către autoritățile competente nu există nicio probabilitate că piața locuințelor 
sau sistemul bancar este pe cale să își revină;

M. întrucât în 2011, au existat 70 de petiții nerezolvate în legătură cu legislația spaniolă 
referitoare la zonele de coastă; și întrucât petițiile privind legea referitoare la zonele de 
coastă au tratat regiunile specifice ale Spaniei după cum urmează: Valencia 23, Andaluzia 
11, Catalonia 10, Insulele Baleare și canare 9 fiecare, Asturias și Cantabria 3 fiecare, 
Galicia și Țara Bascilor 2 fiecare și Murcia 1, cu 51 identificate ca provenind de la 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (codificare), JO L 26/1, 28.1.2012.
2 Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, JO L 312, 22.11.2008.
3 2011/2038 (INI) de Carlos José Iturgaiz Angulo privind problemele ridicate de petiționari în legătură cu 
punerea în aplicare a Directivei privind gestionarea deșeurilor și cu directivele conexe din statele membre ale 
Uniunii Europene.
4 A se vedea raportul dnei Margete Auken în numele Comisiei pentru petiții, adoptat în martie 2009, la 
Strasbourg.
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cetățenii spanioli sau grupurile de cetățeni spanioli; în timp ce 19 au provenit de la alte 
naționalități după cum urmează: 3 de la cetățeni de naționalități diverse, 11 de la cetățeni 
germani, 3 de la cetățeni francezi, 2 de la cetățeni britanici;

N. întrucât în 2011, Comisia pentru petiții a organizat reuniuni la care 47 dintre aceste petiții 
au fost analizate și la care 7 petiționari au participat în persoană;

O. întrucât neajunsurile și problemele cu care se confruntă oamenii ca urmare a funcționării 
defectuoase a pieței interne, astfel cum este ilustrat în petiții, sunt confirmate prin 
Raportul 2010 privind cetățenia europene1, în special în ceea ce privește libera circulație a 
cetățenilor UE și a membrilor familiilor lor, accesul la drepturile de securitate socială, 
recunoașterea reciprocă a calificărilor, obstacolele întâlnite de persoanele cu dizabilități, 
problemele privind dreptul familiei și expulzările în masă pe baza originii etnice sau 
naționale care afectează persoanele de etnie romă, inclusiv problemele legate de dubla 
impunere;

P. având în vedere, în ceea ce privește sfera de aplicare a acțiunii Comisiei, că serviciul 
juridic al Parlamentului European2 a confirmat faptul că „…domeniul său activitate 
conținut în tratat poate fi considerat a fi chiar mai larg decât totalitatea competențelor 
exercitate de Uniune”;

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 a sprijinit 
reclamația petiționarului (0095/2007) împotriva deciziei Comisiei de a declara petiția 
inadmisibilă și, odată cu aceasta, a stabilit parametrii clari pentru tratarea petițiilor care 
sunt declarate inadmisibile;

1. confirmă rolul principal al Comisiei pentru petiții în identificarea unor soluții nejuridice 
pentru cetățeni, pentru a asigura o verificare a realității cu privire la modul în care 
Uniunea Europeană este văzută de cetățenii Europei și a reflecției opiniilor cetățenilor cu 
privire la faptul dacă legislația europeană furnizează în realitate rezultatul așteptat și 
răspunde la ceea ce oamenii așteaptă de la Uniune; 

2. prin urmare, consideră că acest rol și responsabilitate ar trebui să facă Parlamentul că se 
gândească la mijloace de revigorare a acestei părți fundamentale a activității parlamentare 
în termeni de vizibilitate a sa și în termeni de îmbunătățire a capacității sale de a ridica în 
plen probleme legate de importanța cetățenilor europeni, precum și prin consolidarea 
competenței sale pentru a chema martori și investiga într-o manieră mai independentă 
problemele ridicate de cetățeni;

3. salută decizia Parlamentului de a dezvolta un portal al petițiilor mai practic și mai vizibil 
pe site-ul de internet, care să faciliteze accesul cetățenilor la procesul petițiilor, să le 
furnizeze informații și să le permită să depună petiții într-un mediu mai prietenos; 
consideră că acest portal ar trebui să furnizeze, de asemenea, legături practice altor forme 
de compensare care sunt disponibile la nivel național și european sau regional;

                                               
1 COM (2010)0603 (final), Raportul 2010 privind cetățenia europeană: Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE.
2 SJ-0152/12.
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4. confirmă decizia sa de a continua să promoveze și să apere drepturile fundamentale ale 
cetățenilor utilizând influența sa politică în ceea ce privește aceste cazuri admisibile care 
pot fi ridicate de comisie, în cooperare cu autoritățile relevante din cadrul statelor membre 
ale Uniunii;

5. consideră importantă consolidarea cooperării cu parlamentele și guvernele statelor 
membre, asigurând în același timp că această cooperare este reciprocă și, atunci când este 
necesar, să încurajeze autoritățile statelor membre să transpună și să aplice legislația UE 
cu o transparență deplină;  

6. salută cooperarea constructivă dintre Comisia pentru petiții și serviciile Comisei 
Europene, însă îndeamnă Comisia să asigure că integritatea procedurilor petițiilor este 
respectată și nu este confundată cu procedura pentru reclamații a Comisiei;

7. solicită Comisiei să furnizeze Comisiei pentru petiții detalii și o analiză statistică a 
reclamațiilor pe care le investighează din partea cetățenilor europeni, inclusiv rezultatele 
obținute și locul de origine al reclamației;

8. consideră că, în ceea ce privește funcționarea procedurilor de infringement în temeiul 
articolelor 258 și 260 din TFEU, Comisia ar trebui să asigure că petițiile adresate 
Parlamentului și reclamațiile adresate Comisiei sunt tratate în mod egal;

9. consideră că punerea corectă în aplicare a Directivei-cadru privind deșeurile în toate 
statele membre, la nivel municipal, este cea mai importantă; în special, îndeamnă statele 
membre cu puncte de conflict legate de gestionarea deșeurilor să acționeze decisiv și 
rapid;

10. sprijină din toată inima obiectivul fundamental al Ley de Costas (Legea privind zonele de 
coastă), și anume, ca mediul coastei spaniole să fie protejat împotriva dezvoltării excesive, 
astfel încât să fie protejat pentru animalele și plantele sălbatice și pentru generațiile 
următoare;

11. cu toate acestea, remarcă preocuparea cu privire la faptul că problema legii spaniole 
referitoare la zonele de coastă continuă să fie o problemă majoră pentru cetățenii europeni 
în special, și nicio soluție satisfăcătoare nu a fost oferită încă pentru a asigura că 
deținătorii de proprietăți sub rezerva jurisdicției Ley de Costas își pot asuma în siguranță 
titlul corespunzător pentru locuințele pe care le-au achiziționat printr-un proces juridic 
corect;

12. continuă să sprijine eforturile petiționarilor de a pune presiune pe guvernul spaniol și 
autoritățile locale pentru a soluționa problemele legate de Ley de Costas și aplicarea sa; în 
acest sens, sprijină decizia Comisiei pentru petiții de a stabili un grup de lucru la nivel 
politic pentru a considera această problemă;

13. își reiterează părerea conform căreia, având în vedere circumstanțele economice actuale, 
este în interesul tuturor să se asigure soluționarea lipsei securității juridice care afectează 
proprietățile posibil afectate de Ley de Costas;

14. îndeamnă guvernul spaniol să revizuiască Ley de Costas în așa fel încât să garanteze titlul 
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persoanelor care au dobândit proprietatea în mod corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în special, solicită o reformă a Ley de Costas care să 
asigure un proces corespunzător, un drept de apel, o compensație corespunzătoare și 
dreptul la informare și care să protejeze împotriva acțiunilor retroactive sau 
discriminatorii;

15. invită Comisia să asigure că Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului este 
consolidată prin furnizarea unor parametri mai clari în ceea ce privește independența 
studiilor specializate, a pragurile comune ale UE, a unui calendar maxim pentru proces, 
inclusiv a unei consultări publice eficiente, a cerinței de a justifica deciziile, a evaluării 
obligatorii a alternativelor rezonabile și a unui mecanism de control al calității;

16. subliniază necesitatea închiderii breșelor din legislație care împiedică cetățenii să se 
bucure pe deplin de drepturile de pe piața internă;

17. își reiterează angajamentul ca Parlamentul să răspundă la toate petițiile depuse de cetățeni, 
cu condiția să nu conțină un limbaj ofensiv și să nu fie irelevante;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și raportul Comisiei 
pentru petiții Consiliului, Comisiei și Ombudsmanului European și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, comisiilor pentru petiții și ombudsmanilor naționali, 
precum și tuturor organelor competente similare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Preocuparea principală a activității Comisiei pentru petiții în 2011 a fost cu privire la mediu și 
drepturile fundamentale/justiția. Aceasta nu diferă de anii anteriori și, prin urmare, doar 
confirmă tendințele. Importanța acestor chestiuni în 2011 are rol de semnalizare în întreaga 
activitate a Comisiei: discuții privind petițiile în cadrul Comisiei, noile petiții primite, rapoarte 
și audieri și vizite de constatare a faptelor. 

În general, numărul noilor documente depuse a crescut, în timp ce numărul petițiilor 
înregistrate a scăzut în mod constant. Acest fapt poate fi explicat printr-un proces de filtrare 
introdus începând cu iunie 2011, prin care așa-numitele non-petiții au fost soluționate de alte 
servicii (a se vedea mai jos).

Tabelul 1

În ceea ce privește „naționalitatea petiționarilor” și „țara vizată”, indicatorii funcționează în 
paralel. A existat o ușoară scădere a petițiilor din partea cetățenilor germani și una și mai 
semnificativă pentru cele care vizează Germania. Este valabil opusul în ceea ce privește 
Polonia, care a cunoscut o creștere a numărului de petiționari și de declarații privind 
încălcarea drepturilor. Bulgaria prezintă o tendință similară, deși mai puțin însemnată. 
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Tabelul 2

Tabelul 3

Creșterea numărului de petiții privind UE ca întreg poate fi presupusă a se corela cu creșterea 
bruscă a numărului de petiții cu titlul „Afaceri economice și financiare”, legate de criza 
datoriilor curente. Această presupunere este coroborată cu datele privind „temele”.

Numărul petițiilor care se înscriu sub titlul „Drepturi fundamentale” a scăzut. Dar dacă se 
adaugă categoriile „probleme personale”, „dreptul de proprietate”, „societatea informațională 
și mass-media” și „ justiție” pentru o definiție mai cuprinzătoare a „drepturilor fundamentale” 
– pentru care există un caz demonstrabil (a se vedea mai jos) – marea majoritate a petițiilor se 
înscriu în această categorie, permițând, de asemenea, atribuții multiple. Mediul se bazează pe 
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un număr în creștere de petiții, întrucât piața internă reprezintă o parte semnificativă.

Tabelul 4

Mediu

Ordinea de zi a aproape fiecărei reuniuni a Comisiei a fost dominată de petiții privind mediul. 
În primul rând, acestea vizau Directiva 2003/35/CE privind evaluarea impactului asupra 
mediului (EIM) și consultarea publică în legătură cu toate tipurile de proiecte în domeniile 
sensibile din punct de vedere al mediului. Majoritatea vizau deșeurile, cea de a doua 
subcategorie dintre cele mai importante, legate de gropile de gunoi planificate și, de 
asemenea, aprobarea de urbanism pentru parcurile eoliene și proiectele industriale, de 
exemplu, extragerea aurului în România și Bulgaria. Problemele privind managementul 
general al deșeurilor și conformitatea cu Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile în 
Italia și Grecia au fost evidențiate în special, pe lângă problemele din Bulgaria, Lituania, 
Irlanda, Franța, Spania și Regatul Unit. 

A existat o creștere constantă a numărului de petiții înregistrate privind mediul, de la 10 % în 
2009 la 16 % în 2011:
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Tabelul 5

Reflectând importanța problemelor privind deșeurile în activitatea Comisiei și continuitatea 
angajamentului său față de numeroșii petiționari, Carlos José Iturgaiz Angulo a fost desemnat 
raportor pentru un raport din proprie inițiativă privind „Problemele semnalate de petiționari în 
legătură cu aplicarea Directivei privind managementul deșeurilor și directivele asociate în 
statele membre ale Uniunii Europene.” Departamentul de poliție a comandat o expertiză 
privind „managementul deșeurilor în Europa: „principalele probleme și buna practică”1 care 
au indicat cu precizie problemele privind procedura de autorizare pentru noile unități de 
management al deșeurilor, managementul necorespunzător al unităților existente și 
deficiențele sistemelor de management al deșeurilor. Raportul Comisiei evidențiază cât de 
important este ca statele membre la toate nivelurile administrației, sub îndrumarea și asistența 
Comisiei, să își dubleze eforturile de a fi în conformitate cu acquis-ul comunitar în domeniul 
deșeurilor. Raportul a fost adoptat în cadrul PETI în septembrie 2011 și în sesiunea plenară 
din februarie 2012 după o dezbatere care a durat o oră.

Comisia a invitat comisarul Potocnik la reuniunea sa din noiembrie 2011. Acesta a recunoscut 
că mediul este domeniul cu cel mai mare număr de petiții și cazuri de încălcare, reprezentând 
aproximativ 20 % din numărul total de încălcări (finalul anului 2009). Activitatea Comisiei de 
concentrare a asupra implementării legislației în beneficiul sănătății și bunăstării cetățenilor 
reprezintă un aliat real al Comisiei și comisarul și-a exprimat interesul pentru o bună 
cooperare în continuare în acest sens. Totuși, acesta a atras atenția cu privire la complexitatea 
problemelor legale și efective și dificultatea găsirii soluțiilor satisfăcătoare pentru a consolida 
încrederea cetățenilor. Comisarul Potocnik a sugerat o strategie de informare și transparență. 

Aplicarea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) face adesea 
subiectul petițiilor. În stadiul său, aceasta reprezintă o directivă procedurală care furnizează 
cadrul pentru ca statele membre să consulte publicul. Comisia evidențiază sarcina autorităților 
                                               
1 PE 453.194
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locale și regionale de a asigura faptul că o evaluare a impactului este independentă și 
obiectivă și că nu există conflicte de interese între experți și promotorii proiectului. Adesea 
cetățenii vor aduce preventiv în atenția Comisiei pentru petiții problema lipsei de încredere în 
procedură sau buna credință a autorităților. 

Directiva este în prezent în stadiu de revizuire. Consultarea publică realizată de Comisie a 
avut ca rezultat 1 365 de răspunsuri, dintre care aproximativ 50 % au fost din Germania. Prin 
urmare, opțiunea cea mai probabilă este aceea a unor modificări tehnice într-o versiune 
consolidată sau codificată a directivei. Comisia are ca obiectiv prezentarea unei propuneri în 
2012, care urmează să fie adoptată în 2014, cu o intrare în vigoare planificată pentru 2016.

Comisia decide uneori realizarea unei vizite de constatare a faptelor în conformitate cu 
articolul 202 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, în care un grup redus de membri 
investighează la fața locului îndeosebi probleme complexe, pentru a aduce în atenție petiții 
deja discutate în cadrul Comisiei. În 2011 au fost realizate două vizite care s-au concentrat 
asupra problemelor de mediu, una în Bulgaria, cealaltă în România:

Scopul vizitei în Bulgaria la finalul lui iunie 2011 a fost examinarea compatibilității cu 
criteriile de mediu privind groapa de gunoi de la Suhodol și două construcții turistice în 
regiunea munților Rila și Rodopi. Raportul îndeamnă Comisia să monitorizeze îndeaproape 
construcțiile din Bulgaria și furnizează autorităților consultanță detaliată. Autoritățile sunt 
invitate să asigure transparență și responsabilitate integrală cu privire la procesul 
administrativ, implicând mai activ cetățenii la toate nivelurile, inclusiv ONG-urile și alți 
reprezentanți ai societății.

Vizita în România din noiembrie s-a bazat pe două subiecte principale care au permis 
membrilor delegației să cântărească argumentele pro și contra privind proiectul de minerit la 
scară largă din Roșia Montană și să evalueze impactul numeroaselor proiecte de parcuri 
eoliene care, după cum se pretinde, au pus capăt conformității cu rețeaua Natura 2000.

Drepturile fundamentale

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, problemele legate de drepturile 
fundamentale și cetățenie au căpătat un contur mai pronunțat, iar interesul în domeniu este 
posibil să crească. Efectul asupra cetățenilor al includerii Cartei drepturilor fundamentale în 
Tratat este un subiect pe care Comisia l-a examinat în mod repetat. Există un risc ca aderarea 
iminentă a UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului să sporească gradul de confuzie.
În timp ce devine din ce în ce mai clar că din punct de vedere legal există o modificare foarte 
mică, Comisia trebuie să reflecteze asupra rolului său politic în apărarea așteptărilor legitime 
ale cetățenilor.

Procentul total de petiții care fac referire la „Drepturile fundamentale” în sens larg pentru 
2009 și 2010 a fost de aproximativ 35 %, scăzând la 28 % în 2011. Motivul pentru această 
scădere este explicat de filtrul pentru non-petiții (a se vedea mai jos) care a afectat în special 
petițiile etichetate cu „problemă personală” și „justiție”. Creșterea semnificativă a petițiilor 
etichetate cu „societatea informațională și mass-media”, categorie în care se înscrie libertatea 
presei, este probabil să își găsească explicație în problemele evidențiate în România și 
Ungaria în 2011.
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Tabelul 6

Vicepreședinta Viviane Reding a participat în cadrul Comisiei pentru prima oară în 
octombrie 2010 și din nou în februarie 2011. Comisia adoptă o viziune conservatoare cu 
privire la articolul 51, care își restricționează aplicarea la „instituțiile și organismele UE …și 
la statele membre numai atunci când pun în aplicare legislația Uniunii”. Comitetul pentru 
petiții, împreună cu DG Justiție a Comisiei Europene, a organizat o audiere la 
6 octombrie 2011 la care comisarul Reding a participat din nou. Comisarul Reding a 
recunoscut cu ușurință că există o lipsă de comunicare între așteptările cetățenilor, alimentată 
de declarațiile reprezentanților instituțiilor UE și eliminările actuale din Cartă.

Un grup de academicieni distinși și specialiști juridici au analizat dacă aplicarea a îndeplinit 
obiectivul principal al Cartei de „a consolida protecția drepturilor fundamentale.” Opinia 
majorității a fost că aceasta nu a îndeplinit obiectivul. Jean-Paul Jacqué din Colegiul Europei 
a evidențiat faptul că respectiva Cartă a sporit complexitatea, mai degrabă decât să simplifice 
poziția drepturilor fundamentale în UE. Elspeth Gould din cadrul CEPS (Centrul European de 
Studii Politice) a folosit cazul FRONTEX ca exemplu pentru a ilustra contradicțiile, iar 
profesorul Giuseppe Tesauro din cadrul curții constituționale italiene a menționat 
dezamăgirea din partea cetățenilor cu privire la pericolul de generare a nemulțumirii în 
legătură cu proiectul european. Profesorul Van Erp de la Universitatea din Maastricht a 
susținut că drepturile de proprietate sunt într-adevăr acoperite de Cartă la articolul 17.

Drepturile de proprietate în Spania, în special subcategoria proprietăților din Spania afectată 
de Legea privind zonele de coastă din 1988, s-au aflat în centrul activității Comisiei în mod 
repetat, timp de mai mulți ani.

 70 de petiții, implicând toate comunitățile autonome de coastă (15 din 22 de provincii de coastă):

Petiții ale comunității autonome
23 Comunitatea Valenciană: 10 Valencia (8 din 

care Urb La Casbah), 9 Alicante, 4 Castelló.
3 Asturias

11 Andaluzia (în principal Almería) 3 Cantabria
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10 Catalonia (toate fac referire la cele două porturi 
din Girona: Empuriabrava și Santa Margarita)

2 Țara Bascilor (dintre care ambele includ 
mori vechi în proprietate)

9 Insulele Baleare 2 Galicia

9 Insulele Canare (în principal Tenerife și orașul 
Candelaria)

1 Murcia

2 reclamații generale împotriva Ley de 
Costas

 Cel puțin 25 de petiții fac referire la proprietățile care s-au aflat în posesia petiționarului dinainte 
de 1988. Multe alte petiții fac trimitere la proprietățile construite înainte de 1988, dar achiziționate 
ultima oară după 1988.

 Petițiile reprezintă aproximativ 27 000 de semnături: câteva (3) petiții însumează 26 000 de 
semnături, în timp ce majoritatea petițiilor (43) au fost depuse de un petiționar, reprezentându-i pe 
ei înșiși sau familia lor și majoritatea petițiilor (20) au semnături multiple, adesea reprezentând o 
asociație sau o platformă. Numai câteva petiții (4) fac trimitere la activitățile de extragere a sării și 
la acvacultură, în numele unor societăți.

 51 de petiții au fost depuse de cetățeni spanioli; 19 petiții au fost depuse de cetățeni ai altor țări (18 
UE, 1 SUA).

Petiționarii au fost convocați la o audiere în mai. Prin urmare, coordonatorii au decis să 
înființeze un grup de lucru pentru analizarea etapelor următoare. 

Comisia a declanșat procedura judiciară C-306/08 împotriva Spaniei, ca urmare a 
incompatibilității anumitor prevederi ale legislației privind planificarea urbanistică din 
Valencia cu normele UE privind achizițiile publice. Curtea a decis că nu s-a încălcat legislația 
comunitară. Procedura declanșată de Comisie pe lângă Curtea de Justiție și hotărârea s-au axat 
doar pe aspectele legislației urbanistice din Valencia referitoare la achizițiile publice. Nici 
procedura judiciară, nici hotărârea nu s-au referit la alte aspecte ale acestei legislații, precum 
problemele legate de expropriere, impactul asupra mediului, desemnarea terenurilor 
intravilane sau adecvarea politicii de planificare urbanistică în general. 31 de petiții rămân 
deschise pentru soluționarea problemelor evidențiate în raportul Auken1.

În noiembrie, Comisia a trimis o misiune de constatare a faptelor la Berlin pentru a monitoriza 
problema „Jugendamt” care a fost subiectul unui număr mare de petiții, urmărită de Comisie 
timp de mai mulți ani. Aceasta vizează rolul autorităților germane în protejarea intereselor 
drepturilor copiilor și părinților. Obiectivul vizitei a fost îndeplinirea dispozițiilor Comisiei 
pentru petiții și Comisiei pentru familie și tineret ale Bundestag. Delegația a discutat, de 
                                               
1 N. întrucât Parlamentul consideră că obligația de a ceda proprietatea privată dobândită legitim fără un proces 
echitabil și despăgubiri corespunzătoare și obligația de a plăti costuri arbitrare pentru dezvoltarea nesolicitată și 
adeseori inutilă a infrastructurii constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale unei persoane fizice în 
temeiul CEDO și în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, de exemplu, Aka v. 
Turcia1),
18. Consideră, cu toate acestea, că lipsa de claritate, precizie și certitudine cu privire la dreptul de proprietate 
privată prevăzut de legislația actuală, precum și lipsa oricărei aplicări corespunzătoare și consecvente a legislației 
privind mediul reprezintă cauza principală a multor probleme legate de urbanizare și că acest fapt, combinat cu o 
anumită relaxare în procedura judiciară, nu doar a constituit problema, ci a și generat o formă endemică de 
corupție a cărei victimă principală este, încă o dată, cetățeanul UE, dar care a și provocat pierderi considerabile 
statului spaniol;
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asemenea, problema cu reprezentanții Ministerului Familiei și ai Ministerului Justiției. 
Membrii au avut oportunitatea de a înțelege mai bine normele germane pentru supravegherea 
îngrijirii copiilor. Chiar dacă numărul de petiții care ridicau problemele menționate legate de 
cazurile transfrontaliere este semnificativ, acesta rămâne neglijabil în comparație cu numărul 
foarte mare de cazuri rezolvate de autorități în total. Securitatea juridică este asigurată de 
existența căilor de apel.

Comisia pentru petiții în calitate de coraportor, împreună cu Comisia privind problemele 
constituționale de la articolul 50 din Regulamentul de procedură, a elaborat un aviz la finalul 
anului 2010 privind propunerea de regulament privind inițiativa cetățenilor europeni. Comisia 
a fost încântată de faptul că sugestiile sale de a garanta consultarea publică pentru inițiativele 
de succes și o simplificare a regulilor privind admisibilitatea au fost adoptate. Regretă că 
propunerea sa de a elimina limita de vârsta pentru semnatari nu a fost acceptată. Modificarea 
Regulamentului de procedură privind Comisia responsabilă în principal pentru organizarea 
audierii în Parlament pentru inițiativele de succes nu este încă stabilită.

Comisia trebuie să ia în considerare cu atenție și să definească rolul său în lumina evoluțiilor 
menționate în Tratatul de la Lisabona: Carta drepturilor fundamentale, inițiativa cetățenilor 
europeni, aderarea UE la CEDO.

Piața internă

Libertatea de circulație este aproape luată drept bună de către cetățenii UE și aceștia fac 
plângeri îndreptățite atunci când întâmpină dificultăți în beneficierea de drepturile lor. 
Aproximativ 15 % dintre petițiile înregistrate se înscriu în categoriile „piața internă”, „pensii”, 
„impozitare” și „ servicii financiare” în comun:

Tabelul 7

Comisia a decis să elaboreze un raport din proprie inițiativă denumit „Raportul 2010 privind 
cetățenia UE: Eliminarea obstacolelor din calea „drepturilor” cetățenilor UE cu Adina-Ioana 
Vălean în calitate de raportor. Proiectul de raport, pe baza răspunsurilor inițiale pe care 

Piața internă

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Piața internă (total) Piața internă Pensii Impozitare Servicii financiare

2009
2010
2011



PE483.811v01-00 16/22 PR\894682RO.doc

RO

petițiile le furnizează, evidențiază problemele persistente legate de punerea în aplicare a 
Directivei privind libera circulație a cetățenilor UE și a membrilor familiilor lor1, de accesul la 
drepturile de securitate socială, de recunoașterea reciprocă a calificărilor, de obstacolele 
întâlnite de persoanele cu dizabilități, problemele privind dreptul familiei și expulzările în 
masă pe baza originii etnice sau naționale care afectează persoanele de etnie romă. Raportul 
subliniază importanța site-urilor de informare și a mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor și necesitatea continuă de informare și comunicare.

Conform rapoartelor anuale anterioare și raportului privind cetățenia UE, numeroasele site-uri 
de informare alternativă (Europa ta) și mecanismele de soluționare a litigiilor (SOLVIT, EC 
Pilot și CHAP, ECC-Net etc.) vor deveni probabil mai bine cunoscute și vor rezolva un 
anumit număr de potențiale petiții. Cu toate acestea, anumite probleme persistă, de exemplu, 
dubla impozitare a venitului, care în mod formal sau legal nu se înscrie în competența UE, dar 
care constituie un impediment în calea libertății de circulație. Comisia a audiat un număr de 
petiționari cu privire la acest subiect; a decis să scrie statelor membre, solicitându-le să 
găsească o soluție pragmatică.

Filtrarea documentelor depuse – non-petițiile

O nouă procedură introdusă în iunie 2011 cu scopul de a direcționa documentele depuse care 
nu sunt considerate relevante pentru ca acestea să primească un răspuns din partea altor 
servicii. Un total de 647 de documente au fost filtrate și neînregistrate ca petiții. 

Acestea au fost soluționate în conformitate cu următoarele:

a) Documente depuse care conțin o cerere de informare cu privire la Parlamentul 
European și activitățile sale => 57 au făcut referire la întrebările cetățenilor

b) Documente depuse care conțin numai comentarii sau observații cu privire la politicile 
UE, declarațiile fără solicitare ulterioară sau care sunt scurte sau fără sens sau conțin 
un limbaj jignitor => 468 (2010: 91) soluționate de DG PRES

c) Documente depuse care se înscriu în sfera activităților Uniunii Europene sau care nu 
afectează cetățeanul în mod direct => 122 soluționate de secretariatul Comisiei pentru 
petiții

Scopul prezentei proceduri de filtrare a fost de a reduce sarcina de lucru a Comisiei. Acest 
fapt are ca urmare o scădere bruscă a petițiilor înregistrate ca „problemă personală” (2010: 
234; 2011; 74) și „Justiție” (2010: 125; 2011: 45). Așa cum s-a menționat anterior, aceste 
documente depuse pot fi în mod global împărțite în categorii cu titlul „Drepturi 
fundamentale”.

În general, trebuie menționat că majoritatea petițiilor din categoria „Drepturi fundamentale”, 
inclusiv așa-zisele non-petiții, se bazează pe o neînțelegere din partea cetățenilor. Aceștia 
consideră Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca fiind sub autoritatea UE sau confundă 
Parlamentul European cu o instanță judiciară sau curte de apel atunci când autoritățile 
naționale nu pronunță rezultatul pe care cetățenii îl anticipează sau îl doresc. Acest fapt nu 

                                               
1 Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora, ([2004] JO L 158/77)
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este surprinzător, având în vedere așteptările evidențiate de politicieni în extinderea Tratatului 
de la Lisabona, care include Carta drepturilor fundamentale și prevede semnarea de către UE 
a Convenției Europene privind Drepturile Omului. Comisia a decis că va continua să 
considere admisibile și să investigheze declarațiile de încălcare a drepturilor fundamentale 
atunci când se justifică având în vedere găsirea de soluții extrajudiciare sau politice. Pe de altă 
parte, Comisia pentru petiții nu pune la îndoială opinia Comisiei cu privire la propria 
competență de supraveghetor al Tratatului care previne intervenția sa.

Serviciului Juridic i s-a solicitat un aviz privind definiția admisibilității petițiilor. În răspunsul 
său confirmă faptul că „domeniul de activitate” conținut în tratat „poate fi considerat a fi chiar 
mai larg decât totalitatea competențelor exercitate de Uniune.” Printre implicațiile acestei 
chestiuni, faptul că Comisia (care organizează în mod frecvent investigații preliminare privind 
petițiile admisibile la cererea Comisiei pentru petiții) acționează numai „în sfera 
competențelor Uniunii” înseamnă că interpretarea sa a petițiilor este adesea mai limitată decât 
sfera de interpretare a petițiilor oferite Parlamentului și Comisiei sale pentru petiții. Parametrii 
principali identificați de Serviciul Juridic vizează dispozițiile de la articolul 3 privind 
obiectivele Uniunii, care se citesc în coroborare cu articolele 2-6 din TFUE. Serviciul Juridic 
reia aceasta după cum urmează: „Totalul dispozițiilor stabilite în prezentele articole din tratate 
creează o categorie de activități mai largă decât competențele unice ale Uniunii”.

Indiferent de acestea, este important ca petiționarii să primească un răspuns motivat în mod 
corespunzător și, posibil, consultanță în ceea ce privește mijloacele alternative pentru 
depunerea plângerilor acestora. Tribunalul UE a pronunțat o hotărâre la 14 septembrie 20111

care susține o plângere a unui petiționar împotriva deciziei Comisiei pentru petiții de a declara 
petiția sa inadmisibilă. Curtea a decis că Comisia nu și-a îndeplinit sarcina de a-și justifica în 
mod corespunzător decizia și nu a răspuns declarației petiționarului cu privire la posibila 
încălcare a tratatului.

Informații

Necesitatea de intensificare a eforturilor de a furniza o mai bună informare pentru 
direcționarea preocupărilor cetățeanului către interlocutorul corect și explicarea competențelor 
diferitelor niveluri de guvernare și administrare publică este reiterată de toți. Comisia pentru 
petiții repetă solicitarea de îmbunătățire a portalului său web pe site-ul Parlamentului 
European în fiecare an. Eforturile trebuie accelerate în mod considerabil.

Cu toate acestea, în 2011 s-a înregistrat un pas semnificativ înainte spre întâmpinarea 
necesităților cetățenilor; secretariatul are în prezent un membru al personalului pentru 
informare, iar rezultatul este următorul:

a) Șapte ediții ale buletinului PETI-Journal au fost publicate și distribuite către 
aproximativ 1 000 de persoane. Aproximativ 50 % dintre destinatari sunt din interiorul 
Parlamentului, 25 % sunt din alte instituții europene, iar restul de 25 % sunt membri ai 
publicului larg.

                                               
1 Cauza T-308/07
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b) Pagina de Facebook a PETI și postările de pe Twitter sunt urmărite, apreciate pozitiv, 
preluate și comentate de un public de aproximativ 1 000 de persoane, în principal 
membri ai publicului larg.

Obiectivul este de reproiectare a portalului web pentru petiții, legat în mod strâns de prezența 
Comisiei în mediile de socializare și în activitățile editoriale.

Din moment ce streamingul pe web al procedurii Comisiei au început, Comisia pentru petiții 
le depășește pe celelalte în mod semnificativ. Cetățenii pot urmări dezbaterea petiției lor din 
locurile în care se află.

În plus, participarea la reuniuni a cetățenilor și a autorităților a rămas stabilă în ultimii trei ani, 
deși numărul de petiționari a crescut semnificativ în 2011. Costul rambursării cheltuielilor de 
călătorie pentru cetățenii care participă la reuniuni rămâne modest.

2009 cost 2010 cost 2011 cost
Numărul total de 
persoane care au 
participat 245 243 242
Principalii petiționari 
care au participat 86 89 148
Suma rambursată 24 €10.665 12 €5.710 12 €6.513
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STATISTICAL ANNEX

Table 1. Overview: no of submissions, petitions registered, SIR outcome; 

2009 % 2010 % 2011 %
Total submissions 1924 100,00% 1746 100,00% 2091 100,00%
standard letter DG PRES 91 468
CITES 57
PETI reply 122
Total no of petitions registered 1924 100,00% 1655 94,80% 1414 67,60%
Total admissible 1108 57,59% 989 59,76% 998 70,58%
whereof closed with reply directly 424 38,27% 405 40,95% 315 31,56%
referred to EC for opinion 710 64,08% 607 61,38% 649 65,03%
referred to other for opinion 29 2,62% 26 2,63% 26 2,61%
referred to other for information 211 19,04% 184 18,60% 162 16,23%
Inadmissible 816 42,41% 667 40,30% 416 29,42%

Table 2. Petitioner nationality 

Nationality 2009 % 2010 % 2011 %
Germany 496 25,8% 409 24,7% 315 22,3%
Spain 237 12,3% 261 15,8% 204 14,4%
Italy 219 11,4% 215 13,0% 166 11,7%
Poland 129 6,7% 94 5,7% 125 8,8%
Romania 152 7,9% 101 6,1% 102 7,2%
UK 122 6,3% 91 5,5% 80 5,7%
France 79 4,1% 78 4,7% 78 5,5%
Bulgaria 54 2,8% 40 2,4% 49 3,5%
Greece 78 4,1% 69 4,2% 49 3,5%
Hungary 17 0,9% 31 1,9% 26 1,8%
Austria 38 2,0% 25 1,5% 24 1,7%
Portugal 32 1,7% 25 1,5% 24 1,7%
Netherlands 44 2,3% 18 1,1% 23 1,6%
Belgium 27 1,4% 29 1,8% 22 1,6%
Ireland 31 1,6% 27 1,6% 16 1,1%
Sweden 13 0,7% 11 0,7% 12 0,8%
Finland 26 1,4% 25 1,5% 12 0,8%
Denmark 13 0,7% 17 1,0% 11 0,8%
Czech Republic 6 0,3% 9 0,5% 10 0,7%
Slovakia 14 0,7% 4 0,2% 7 0,5%
Slovenia 10 0,5% 4 0,2% 7 0,5%
Lithuania 8 0,4% 12 0,7% 6 0,4%
Malta 11 0,6% 11 0,7% 6 0,4%
Cyprus 8 0,4% 8 0,5% 4 0,3%
Luxembourg 2 0,1% 0 0,0% 4 0,3%
Latvia 11 0,6% 8 0,5% 3 0,2%
Estonia 3 0,2% 2 0,1% 3 0,2%
non-EU 44 2,3% 31 1,9% 26 1,8%

1924 100,0% 1655 100,0% 1414 100,0%
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Table 3. Country concerned

Country concerned 2009 2010 2011
European Union 404 21,0% 285 17,2% 311 22,0%
Spain 279 14,5% 288 17,4% 216 15,3%
Germany 299 15,5% 273 16,5% 183 12,9%
Italy 177 9,2% 183 11,1% 138 9,8%
Romania 143 7,4% 102 6,2% 106 7,5%
Poland 100 5,2% 66 4,0% 104 7,4%
France 73 3,8% 62 3,7% 64 4,5%
UK 83 4,3% 66 4,0% 60 4,2%
Bulgaria 56 2,9% 36 2,2% 52 3,7%
Greece 74 3,8% 71 4,3% 48 3,4%
Portugal 37 1,9% 26 1,6% 30 2,1%
Hungary 25 1,3% 36 2,2% 23 1,6%
Ireland 37 1,9% 27 1,6% 22 1,6%
Netherlands 35 1,8% 12 0,7% 20 1,4%
Austria 34 1,8% 36 2,2% 18 1,3%
Czech Republic 13 0,7% 15 0,9% 15 1,1%
Denmark 14 0,7% 25 1,5% 14 1,0%
Sweden 17 0,9% 16 1,0% 13 0,9%
Belgium 30 1,6% 28 1,7% 12 0,8%
Finland 20 1,0% 26 1,6% 11 0,8%
Cyprus 13 0,7% 18 1,1% 10 0,7%
Malta 9 0,5% 13 0,8% 9 0,6%
Lithuania 14 0,7% 7 0,4% 8 0,6%
Slovakia 19 1,0% 7 0,4% 8 0,6%
Slovenia 12 0,6% 6 0,4% 7 0,5%
Luxembourg 4 0,2% 3 0,2% 4 0,3%
Estonia 4 0,2% 7 0,4% 3 0,2%
Latvia 11 0,6% 7 0,4% 3 0,2%

1924 105,8% 1655 105,6% 1414 106,9%
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Table 4. Themes

Theme 2009 2010 2011
Environment 201 10,4% 214 12,9% 227 16,1%

Environment - Waste 18 0,9% 24 1,5% 25 1,8%
Environment Impact 
Assessment 40 2,1% 43 2,6% 26 1,8%
Subtotal Fundamental 
Rights 679 35,3% 600 36,3% 394 27,9%
Fundamental Rights 165 8,6% 152 9,2% 123 8,7%
Personal Matter 216 11,2% 234 14,1% 74 5,2%
Property 106 5,5% 63 3,8% 21 1,5%
Information Society & Media 33 1,7% 26 1,6% 131 9,3%
Justice 159 8,3% 125 7,6% 45 3,2%
Subtotal Internal Market 276 14,3% 273 16,5% 221 15,6%
Internal Market 138 7,2% 123 7,4% 98 6,9%
Pension 51 2,7% 68 4,1% 52 3,7%
Taxation 61 3,2% 63 3,8% 48 3,4%
Financial Services 26 1,4% 19 1,1% 23 1,6%
Transport 101 5,2% 101 6,1% 69 4,9%
Consumers’ Rights 96 5,0% 84 5,1% 55 3,9%
Economic & Monetary 
Affairs 27 1,4% 26 1,6% 53 3,7%
Employment 105 5,5% 64 3,9% 45 3,2%
Energy 30 1,6% 24 1,5% 43 3,0%
Culture & Heritage 57 3,0% 48 2,9% 42 3,0%
Animal Welfare 37 1,9% 34 2,1% 36 2,5%
Institutions 36 1,9% 30 1,8% 30 2,1%
Health 104 5,4% 83 5,0% 28 2,0%
Urban Development 77 4,0% 35 2,1% 28 2,0%
Constitutional Affairs 26 1,4% 27 1,6% 26 1,8%
Fraud & Corruption 22 1,1% 32 1,9% 25 1,8%
Agriculture 22 1,1% 21 1,3% 21 1,5%
Industry & Enterprise 45 2,3% 33 2,0% 21 1,5%
Immigration 38 2,0% 37 2,2% 17 1,2%
External Relations 38 2,0% 18 1,1% 16 1,1%
Other 146 7,6% 93 5,6% 69 4,9%

1924 1655 1414
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Table 5. Status; open petitions since 1997 as at end 2011

Open % Closed % Total
2011 565 39,96% 849 60,04% 1414
2010 224 13,50% 1432 86,50% 1655
2009 178 9,30% 1746 90,70% 1924
2008 141 7,50% 1745 92,50% 1886
2007 120 8,00% 1386 92,00% 1506
2006 45 4,40% 976 95,60% 1021
2005 31 3,05% 985 96,95% 1016
2004 16 1,60% 986 98,40% 2002
2003 7 0,50% 1308 99,50% 1315
2002 5 0,30% 1596 99,70% 1601
2001 0 0,00% 1132 100,00% 1132
2000 1 0,10% 907 99,90% 908
1999 1 0,10% 933 99,90% 934
1998 2 0,20% 1125 99,80% 1127
1997 1 0,10% 1305 99,90% 1306

Table 6. Meeting attendance

2009 2010 2011
Total persons attended 245 243 242
Main petitioners 
attended 86 89 148
Reimbursed 24 12 12


