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Comisia pentru petiții

PETI_PV1017-01

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 17 octombrie 2013, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 17 octombrie 2013, la ora 9.10, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2013)226_1

Ordinea de zi a fost adoptată.

Au intervenit: președinta, Nikolaos Salavrakos și Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat în ordinea indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

16-17 septembrie 2013

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Chestiuni diverse

Au intervenit: președinta, Philippe Boulland și Kinga Göncz.

În cadrul intervențiilor referitoare la petițiile nr. 0979/2012, 1298/2012 și 1571/2012 s-a 
solicitat ca acestea să rămână deschise; solicitarea a fost consemnată.
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4. Aviz privind al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 
legislației UE (2011)
pentru JURI (2013/2119(INI))
Raportor: Rolandas Paksas (EFD)
- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: Mara Bizzotto, în numele raportorului, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
și Tamas Barsi (Comisia Europeană).

Decizie: termen de depunere a amendamentelor: 30 octombrie 2013, ora 17.00;
examinarea amendamentelor și vot: 25 noiembrie 2013

5. Petiția nr. 1633/2012, adresată de Mara Bizzotto, Gino Agerde și Rosario 
Boschieri, în numele „Comitato Libera informazione Radio Televisiva” (Italia), 
însoțită de 11 432 de semnături, privind conflictul taxei pe licență RAI TV 
(Italia) cu legislația UE

Au intervenit: președinta, Rosario Boschieri (petiționară), Avv. Rigo (petiționar), Simona 
Martorelli (reprezentantă RAI TV), Wouter Pieke (Comisia Europeană), Mara Bizzotto 
(petiționară și deputată în Parlamentul European), Victor Boștinaru, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Mario Borghezio și Matteo Salvini.

Decizie: petiția va rămâne deschisă și ar trebui să facă obiectul unei noi dezbateri în cadrul 
reuniunii din martie 2014. Un reprezentant al Comisiei de supraveghere a RAI TV din cadrul 
parlamentului italian, precum și un reprezentant privind mass-media din partea Comisiei ar 
trebui să fie invitați la această reuniune. Se vor solicita informații suplimentare Comisiei.

6. Petiția nr. 1022/2012, adresată de Sean Lawless, de cetățenie irlandeză, privind 
aplicarea incorectă de către autoritățile din Galway, Irlanda, a termenilor și 
condițiilor sistemului de plată unică pe fermă și ale schemei pentru zonele 
defavorizate

Au intervenit: președinta, Teresa Murphy (petiționară), Valerie Adam (Comisia Europeană), 
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher și Mairead McGuinness.

Decizie: petiția va rămâne deschisă. Se vor solicita informații suplimentare Comisiei și o 
verificare a detaliilor specifice acestei chestiuni. Se va transmite o scrisoare Ministerului 
Agriculturii din Irlanda, prin care i se vor solicita explicații cu privire la metodele utilizate și 
cu privire la motivele pentru care apar astfel de neregularități evidente. Se va sesiza Comisia 
pentru agricultură și dezvoltare rurală cu privire la această chestiune.

7. Petiția nr. 760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, de cetățenie italiană, privind o 
alarmă de dioxină în Taranto
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Au intervenit: președinta, Antonia Battaglia (în numele petiționarului), Ion Codescu (Comisia 
Europeană), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández și Ivo Vajgl. 

Decizie: petiția va rămâne deschisă. Comisia urmează să furnizeze informații suplimentare și 
i se solicită să accelereze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, 
având în vedere faptul că această petiție a fost depusă în urmă cu șase ani.

*** Votare ***

8. Raport privind vizita de informare în Polonia (29-31 mai 2013)
- examinarea amendamentelor (termen de depunere a amendamentelor: 25 septembrie 
2013)
- aprobarea raportului aferent vizitei de informare

Decizie: Raportul a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă și 0 abțineri.
Amendamente adoptate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 și 21.
Amendamentele 7 și 19 au devenit caduce și amendamentele 16 și 22 au fost retrase.

9. Raport privind vizita de informare în Danemarca (20-21 iunie 2013)
- examinarea amendamentelor (termen de depunere a amendamentelor: 3 octombrie 2013, 
ora 12.00)
- aprobarea raportului aferent vizitei de informare

A intervenit: Angelika Werthmann.

Decizie: Raportul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.
Amendamente adoptate: 2, 3, 6, 9, 11, 14 și 17, amendamentul oral la recomandarea 6 și 
amendamentul de compromis la recomandarea 11a (nouă).
Amendamente respinse: 1, 5, 7 și 18.

Amendamentele 4, 8, 10, 12, 15 și 16 au devenit caduce și amendamentul 13 a fost retras.

10. Raport privind vizita de informare în Grecia (17-20 septembrie 2013)
- raport preliminar oral

Au intervenit: Carlos José Iturgaiz Angulo și Marino Baldini.

Membrii și-au exprimat mulțumirea cu privire la rezultate și cu privire la organizarea vizitei. 
Un raport scris amplu va fi prezentat în cadrul uneia dintre viitoarele reuniuni.

Între orele 11.45 și 12.45, reuniunea coordonatorilor a avut loc cu ușile închise.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.45.
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Reuniunea a fost reluată la ora 15.00, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

11. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori la 
16 septembrie 2013

(a) Informații actualizate cu privire la vizitele de informare

 Notre Dame des Landes (Franța): Conferința președinților a refuzat autorizarea 
misiunii;

 Râul Ebro (Spania) – decizia cu privire la o posibilă vizită de informare este amânată 
până la următoarea legislatură;

 Petiția privind presupusa neaplicare de către Regatul Unit a Directivei UE privind 
depozitele de deșeuri la Houghton-le-Spring; această chestiune este, de asemenea, 
amânată pentru următoarea legislatură. 

(b) Rezumatul actualelor rapoarte și avize:

Coordonatorii au decis să nu depună o rezoluție referitoare la siguranța albinelor și 
producția durabilă de miere în ceea ce privește petiția nr. 0812/2011.

(c) Examinarea modificării aduse anexei VII la Regulamentul de procedură

Modificările propuse de Secretariat au fost următoarele:

„Această comisie este competentă în chestiuni privind:
1 activitatea de primire, evaluare și monitorizare legată de procedura privind 

petițiile;
2 relațiile cu Ombudsmanul European;
3 organizarea de audieri publice cu privire la inițiativele cetățenești europene care 

au avut succes, în colaborare cu comisia principală;
4 protecția drepturilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu Convențiile 

Organizației Națiunilor Unite pentru protecția drepturilor persoanelor cu 
handicap.”

Toate modificările au fost aprobate, cu excepția celei din urmă, care a fost respinsă de 
Grupul S&D și de Grupul PPE.

Cu toate acestea, Comisia PETI își va continua activitățile referitoare la persoanele cu 
handicap.

(d) Întrebări cu solicitare de răspuns oral: 
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Coordonatorii au decis să depună pentru ședința plenară întrebări cu solicitare de răspuns 
oral cu privire la:

 petițiile privind practicile bancare în domeniul împrumuturilor ipotecare în Spania; 
 petițiile privind practicile frauduloase și presupusele abuzuri în vânzarea de 

instrumente financiare clienților unor bănci de economii din Spania; 
 petițiile privind gestionarea deșeurilor în regiunea Campania;
 petițiile privind bunăstarea animalelor.

Proiectele de întrebări cu solicitare de răspuns oral vor fi transmise spre aprobare.

(e) Avizul Serviciului juridic referitor la rapoartele privind vizitele de informare

 Coordonatorii au fost informați cu privire la avizul Serviciului juridic referitor la 
rapoartele privind vizitele de informare. „Interpretarea articolului 202 alineatul (5) din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European – procedură de urmat în ceea ce 
privește adoptarea unui raport în caz de dezacord între participanții la vizita de 
informare.” Serviciul juridic a aprobat dispoziții prin care se asigură că membrii delegației 
convin asupra conținutului raportului privind misiunea de informare – în caz de 
divergență, se iau în considerare toate opiniile – și că conținutul politic al recomandărilor 
face obiectul unor amendamente și este supus votului tuturor membrilor comisiei. 

12. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori la 
17 octombrie 2013

(a) Informații actualizate cu privire la vizitele de informare

 Irlanda: misiunea este anulată din cauza neparticipării membrilor și din anumite 
motive organizatorice ce au legătură cu parlamentul irlandez.

(b) Rezumatul actualelor rapoarte și avize:

În conformitate cu sistemul d'Hondt, rapoartele au fost alocate următoarelor grupuri 
parlamentare:

 Raportul privind cetățenia europeană a fost alocat Grupului EFD
 Raportul anual al comisiei pentru 2013 a fost alocat Grupului PPE

Grupurile sunt invitate să numească raportorii până la 21 octombrie 2013.

Coordonatorii au convenit ca un proiect de scrisoare să fie trimis Comisiei LIBE cu 
privire la Raportul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană.

În ceea ce privește propunerea de raport al Comisiei ECON referitor la impactul crizei, 
care în prezent așteaptă să fie aprobat, coordonatorii au convenit ca Comisia PETI să 
poată emite un aviz sub formă de scrisoare detaliată care să sublinieze principalele 
concluzii ale audierii organizate de această comisie la 24 septembrie, intitulată „Impactul 
crizei asupra cetățenilor europeni și consolidarea implicării democratice în guvernanța 
Uniunii”, precum și concluziile referitoare la examinarea petițiilor primite.
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(c) Proiect de ordine de zi pentru reuniunea din noiembrie a comisiei

Proiectul de ordine de zi a fost aprobat cu adăugarea petiției nr. 0847/2011. 

(d) Aspecte procedurale

Coordonatorii au aprobat cu majoritatea voturilor o serie de măsuri, dintre care patru au 
fost prezentate cu privire la prelucrarea petițiilor (a se vedea anexa suplimentară), și și-au 
exprimat sprijinul deplin pentru eforturile depuse de secretariat pentru a recupera 
întârzierile survenite în realizarea rezumatelor noilor petiții. 

Secretariatul a oferit membrilor detalii cu privire la volumul de muncă suplimentar cu 
care s-a confruntat în 2013 și cu privire la impactul posturilor rămase vacante pentru 
perioade excesiv de îndelungate.

Membrii au fost, de asemenea, informați cu privire la impactul organizării a numeroase 
vizite de informare în 2013, al organizării alegerilor pentru desemnarea Ombudsmanului 
European și al altor factori care au întârziat redactarea rezumatelor. 

(e) Procedura de urgență

Coordonatorii au convenit să aplice procedura de urgență în cazul următoarelor petiții:

 petiția nr. 0051/2013;
 petițiile nr. 1194/2013 și 1574/2013 și alte posibile petiții privind problema post-

Malagrotta.

Coordonatorii au decis să nu aplice procedura de urgență în cazul petiției nr. 0570/2013, 
ci să trimită o scrisoare autorităților naționale competente prin care să solicite informații 
suplimentare cu privire la chestiunea în cauză.

(f) Întrebări cu solicitare de răspuns oral 

 Coordonatorii au confirmat faptul că vor depune pentru ședința plenară întrebări cu 
solicitare de răspuns oral cu privire la: petițiile privind bunăstarea animalelor; 
petițiile privind practicile bancare în domeniul împrumuturilor ipotecare în Spania; 
petițiile privind practicile frauduloase și presupusele abuzuri în vânzarea de 
instrumente financiare clienților unor bănci de economii din Spania; petițiile 
privind gestionarea deșeurilor în regiunea Campania;

(g) Chestiuni diverse

 Coordonatorii au decis să solicite din nou președintelui Conferinței președinților 
de comisie elaborarea de rapoarte din proprie inițiativă privind inițiativele 
cetățenești și petițiile pendinte la Curtea de Justiție.

 Coordonatorii au decis cu majoritatea voturilor închiderea petiției nr. 1298/2012 
(S&D, ALDE, EFD +, PPE -; GUE 0).
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 Calendarul reuniunilor Comisiei PETI pentru 2014 a fost aprobat.
 Proiectul de program al „Forumului de lucru 2013 pentru punerea în aplicare a 

Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap (UNCRPD) în UE” a fost consemnat.

 Președintele a solicitat sprijin pentru redactarea unei scrisori adresate președintelui 
Consiliului și Comisiei, referitoare la ratificarea de urgență a Tratatului de la 
Marrakesh privind materialele de citit pentru nevăzători.

Au intervenit: președinta, Zoltán Bagó, Edit Bauer și Alajos Mészáros. 

13. Petiția nr. 660/2011, adresată de Anna Spyra, de cetățenie poloneză, privind 
standardele europene preventive și terapeutice comune în perioada sarcinii și la 
naștere

Au intervenit: președinta, Anna Spyra (petiționară), Isabel de la Mata (Comisia Europeană), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boștinaru și Lena Kolarska-Bobińska.

Decizie: petiția va rămâne deschisă. Se solicită Comisiei Europene informații suplimentare cu 
privire la cifrele privind mortalitatea și cazurile de handicap în rândul nou-născuților în UE și 
posibilitatea de a utiliza articolul 168 alineatele (5) și (6) din TFUE. Se va solicita un aviz din 
partea Reprezentanței Permanente a Poloniei și din partea Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară.

14. Petiția nr. 1454/2012, adresată de William Sanders, de cetățenie britanică, privind 
presupusa discriminare în ceea ce privește taxele de școlarizare plătite de studenții 
englezi în Scoția

Au intervenit: președinta, Antoniu Marc (Comisia Europeană), Peter Jahr și Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández.

Decizie: petiția va rămâne deschisă. Se solicită informații suplimentare Comisiei. Se va 
transmite o scrisoare Comisiei pentru petiții din Scoția.

Începând cu ora 16.15, reuniunea a fost prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo 
(vicepreședinte).

15. Petiția nr. 1186/2007, adresată de Michael Cain, de cetățenie britanică, privind 
asigurarea medicală pentru resortisanții britanici în Franța
precum și
Petiția nr. 1218/2007, adresată de Peter Djordjevic, de cetățenie britanică, privind 
asigurarea medicală pentru resortisanții britanici rezidenți în Franța

Au intervenit: președintele și Els Vertongen (Comisia Europeană).
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Decizie: petiția va rămâne deschisă. Se solicită informații suplimentare Comisiei. 
Comisia ar trebui să aplice fără întârziere procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, deoarece petițiile au fost depuse în 2007.

16. Petiția nr. 0277/2010, adresată de A.K., de cetățenie poloneză, privind lipsa 
posibilității de a notifica actele cu caracter judiciar și extrajudiciar prin poștă sau 
pe internet
precum și
Petiția nr. 1399/2010, adresată de Henryka Glenc, de cetățenie poloneză, privind 
imposibilitatea în Polonia de a transmite acte judiciare și extrajudiciare pentru 
notificare

Au intervenit: Patrizia de Luca (Comisia Europeană) și Peter Jahr. Un document 
furnizat de A.K. (petiționar) a fost distribuit în sală.

Decizie: petiția va fi închisă pe baza informațiilor furnizate de către Comisia Europeană 
cu care comisia a fost pe deplin de acord. 

17.  Petiția nr. 1691/2012, adresată de Erwin Michaeler, de cetățenie germană, privind 
pensia sa italiană și agenția de pensii italiană INPS

Au intervenit: președintele, Els Vertongen (Comisia Europeană) și Peter Jahr. 

Decizie: petiția va rămâne deschisă. Se va transmite INPS o scrisoare prin care i se vor solicita 
explicații. 

18. Petițiile de la secțiunea B

Următoarele petiții vor fi închise: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 1020/2006, 
0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 1068/2008, 
0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 0486/2012, 
0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 1265/2012, 
1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 1416/2012, 
1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 1458/2012, 
1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 1584/2012, 
1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 
1684/2012.

Următoarele petiții vor fi mutate din secțiunea „B” și vor rămâne deschise: 0840/2004, 
0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 
1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012.

19. Data și locul următoarelor reuniuni
 25 noiembrie 2013, 15.00 - 18.30
 26 noiembrie 2013, 9.00 - 12.30

Reuniunea a fost închisă la ora 17.40.
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Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni care s-a desfășurat în 
perioada 16-17 septembrie 2013
Lista petițiilor care urmează să fie retrase, închise sau redeschise în anexa la observațiile 
președintelui
Lista petițiilor discutabile

Declarația lui Margaret Auken, deputată în Parlamentul European, privind vizita de 
informare în Danemarca

Anexă suplimentară: 

Metode de lucru – Deciziile coordonatorilor din luna octombrie

Deciziile luate în urma reuniunii coordonatorilor din 17 octombrie 2013

1. Termenele de prelucrare a petițiilor care au fost DECISE în cadrul reuniunii din 
19 iunie 2013 trebuie să fie respectate fără nicio excepție și fără întârziere.

2. Membrii trebuie să ia URGENT în considerare petițiile rămase restante în 2013. În 
prezent, sunt înregistrate 1 673 de petiții; doar 50 dintre acestea au fost înaintate 
membrilor pentru ca aceștia să decidă cu privire la admisibilitatea lor. Măsurile urgente 
care trebuie să fie luate sunt după cum urmează:

 nu se mai acceptă noi solicitări de rapoarte, avize, rezoluții și vizite ale 
delegațiilor înainte de prelucrarea unui număr considerabil de petiții 
înregistrate în 2013;

 rezumatele și proiectele de recomandări sunt transmise membrilor de îndată ce 
sunt traduse în limba engleză; membrii pot solicita, de asemenea, revizuirea 
deciziilor luate;

 alte măsuri ar putea fi luate la propunerea secretariatului Comisiei PETI și a 
administratorilor grupurilor.

3. Pe termen mai lung, dar înainte de sfârșitul acestei legislaturi, Secretarului General i se va 
solicita să revizuiască procedurile Comisiei PETI în conformitate cu 
articolele 201, 202, 203 și 203a din Regulamentul de procedură.

4. Atenție specială ar trebui să se acorde celor două filtre pe care Comisia PETI a decis să le 
instaleze: un filtru instalat în cadrul DG Președinție pentru procedurile administrative 
privind petițiile îndoielnice și al doilea filtru instalat de DG IPOL în cadrul secretariatului 
Comisiei PETI pentru examinarea juridică suplimentară a admisibilității petițiilor.

5. Măsurile de mai sus nu aduc atingere punctelor care fac obiectul procedurii de urgență.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENȚĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni , Willy Meyer , Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Heinz K.Becker, Philippe Boulland, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa , Rainer Wieland, 
Victor Boștinaru, Iliana Malinova Iotova , Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann , Tatjana Zdanoka, Roger Helmer, 
Jaroslav Paska , Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltan Bago , Daniel Caspary, Jim Higgins, Axel Voss, Marino Baldini, Kinga Goncz, Gerald Häfner, Maria Bizzotto
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