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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2013)11 25_26

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 25 noiembrie 2013, 15.00 - 18.30

și 26 noiembrie 2013, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 25 noiembrie 2013, la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ PE523.156v01-00

În ceea ce privește punctul 16 din proiectul de ordine de zi, Tatjana Ždanoka și 
Angelika Werthmann și-au exprimat dezacordul față de textul președintei din 
documentul de lucru privind vizita de informare din Galicia și au solicitat eliminarea 
punctului 16 de pe ordinea de zi. S-a decis amânarea punctului. Peter Jahr a subliniat că 
grupul său se opune amânării punctului.

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunilor din 17 octombrie 2013

Angelika Werthmann a propus eliminarea declarației scrise formulate de Margaret 
Auken cu privire la vizita de documentare din Danemarca din anexa la procesul-verbal.
Președinta a luat act de solicitare și s-a decis ca anexa cuprinzând declarația să fie 
eliminată din procesul-verbal.

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Comunicări ale președintei

Președinta a anunțat că doamna Emily O'Reilly, noul Ombudsman European, va fi 
prezentă marți pentru prima dată în cadrul comisiei pentru a prezenta primul său raport 



PE524.676v01-00 2/15 PV\1011637RO.doc

RO

special. Tot marți, o delegație de deputați și funcționari din Comisia pentru petiții a 
parlamentului irlandez va participa la reuniune pentru a urmări activitatea Comisiei 
pentru petiții.

Președinta a anunțat că petiționarii sau reprezentanții acestora vor fi prezenți în cazul 
următoarelor petiții. Luni, 25 noiembrie:

- Petiția nr. 0689/1998 privind situația conferențiarilor de limbi străine din Italia: dl 
Petrie și dl Innes;

- Petiția nr. 1954/2012 privind calificările profesionale în Ungaria: dna Bea Judit 
Bodrogi (reprezentând petiționarul);

- Petiția nr. 1380/2011 privind un aviz al Comisiei în legătură cu un plan de dezvoltare 
pentru orașul Györ, din Ungaria: dl Ferenc Tibor Zsák;

- Petiția nr. 1342/2011 privind încălcările Directivei-cadru privind apa, ale Directivei 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător și ale Convenției de la Aarhus: dna 
Noelia Jurado Ortega (reprezentând petiționarul);

- examinarea unui document de lucru privind vizita de documentare în Grecia: dl 
Gkikas și dl Papadopoulos;

- Petiția nr. 0847/2011 privind reducerile de posturi din cadrul serviciilor publice 
europene: dl Mohammad Reza Fardoom.

Marți, 26 noiembrie:

- Petiția nr. 1441/2012 privind un depozit de deșeuri din Bois du Roi (Franța): dl Jean-
Claude Bocquillon (reprezentând petiționarul);

- Petiția nr. 1194/2013 privind alegerea unui amplasament de tratare a deșeurilor 
pentru orașul Roma (Falcognana) pentru a înlocui Malagrotta: dl Andrea Panetto 
(reprezentând petiționarul);

- Petiția nr. 1574/2013 privind același subiect: dl Pasquale Calzetta;
- Petiția nr. 1713/2013 privind același subiect: Alfredo Pallone, deputat;
- Petiția nr. 1856/2013 privind același subiect: dna Laura Pasetti;
- Petiția nr. 0051/2013 privind proiectele legate de gaze din Huelva (Spania): dl Pedro 

Jimenez San Jose și dl Francisco Velasco Heredero (în numele Gas Natural); 
- Petiția nr. 0085/2013 privind extracția gazelor fără licență IPPC: dl David 

Hammerstein (reprezentând petiționarul). 

Președinta a informat membrii că a fost distribuită anexa la observațiile președintei, 
precum și lista petițiilor discutabile, că nu au fost înregistrate obiecții și că aceste 
documente vor fi anexate la procesul-verbal al reuniunii.

De asemenea, președinta a informat membrii că Rolandas Paksas, raportorul pentru 
avizul PETI privind raportul anual referitor la monitorizarea dreptului UE nu a putut fi 
prezent și va fi înlocuit de Juozas Imbrasas. 

4. Chestiuni diverse

Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepreședinte) a propus soluționarea chestiunii privind 
procedura pentru documentul de lucru referitor la Galicia în cadrul reuniunii 
coordonatorilor desfășurată ulterior.
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*** Votare ***

5. Aviz privind al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 
dreptului UE

Amendamente adoptate: 1, 2, 3, amendament oral [punctul 1a (nou)], 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, de compromis 1, 17, 21, 26, 31, 32, amendament oral [punctul 9b (nou)], 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 și 44.
Amendamente respinse: 5, 9, 22 (partea 1), 30, 40, 45 și 46.
Amendamente caduce: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (partea 2), 28 și 29
Amendamente retrase: -
Vot final: 14 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri

*** Sfârșitul votării ***

În prezența Comisiei Europene

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

6. Petiția nr. 0749/2012, adresată de M.B., de cetățenie britanică, privind prelungirea 
testărilor referitoare la scanerul corporal cu raze X din aeroportul din Manchester
precum și 
Petiția nr. 1636/2012, adresată de B.M., de cetățenie britanică, privind scanerele 
corporale din aeroporturile Regatului Unit

Au intervenit: președinta, Kai Tulllius (Comisia Europeană) și Victor Boștinaru 
Decizie: petiția se închide ca urmare a anunțului făcut de Comisie potrivit căruia 
aeroportul din Manchester a înlocuit recent vechile scanere cu raze X cu noi scanere cu 
unde milimetrice în timp ce Regatul Unit a renunțat recent la politica sa prin care 
condiționa zborul de scanare. În prezent, dacă cineva refuză scanerul corporal la un 
aeroport, i se oferă alternativa altor metode de control.

7. Petiția nr. 0689/1998, adresată de David Petrie, de cetățenie britanică, în numele 
„Associazione di Lingua Straniera in Italia”, privind situația conferențiarilor de 
limbi străine din Italia
precum și
Petițiile 0508 și 0509/2007 adresate de Simon Lander și Cheryl Wolley, de cetățenie 
britanică, privind tratamentul discriminatoriu al asistenților de limbi străine din 
universitatea din Cagliari și din alte universități italiene

Au intervenit: președinta, David Petrie (petiționar), Francisco Perez Flores (Comisia 
Europeană), Margrete Auken, Victor Boștinaru și Jaroslav Paška
Decizie: petițiile vor rămâne deschise în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.
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8. Petiția 1954/2012, adresată de Fazakas Palma, de cetățenie maghiară, însoțită de 
două semnături, în numele „Birth House Association”, privind presupusa încălcare 
de către Ungaria a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale

Au intervenit: președinta, Bea Judit Bodrogi (reprezentând petiționarul), Konstantionos 
Tomaras (Comisia Europeană), Kinga Göncz, Margrete Auken și Victor Boștinaru 
Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene și a petiționarului.

9. Petiția nr. 1380/2011, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie maghiară, în 
numele Societății ecologiștilor din Ungaria de Est (Society of Conservationists of 
Eastern Hungary), privind avizul C (2011) 351 formulat de Comisia Europeană 
privind protecția faunei și a florei în cadrul modificării planului de dezvoltare a 
orașului Györ, din Ungaria

Au intervenit: președinta, Ferenc Tibor Zsák (petiționar), Przemyslaw Oginski (Comisia 
Europeană), Margrete Auken și Jaroslav Paška
Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene. Se va solicita un aviz din partea Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară.

10. Petiția nr. 1342/2011, adresată de Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de cetățenie 
germană, în numele Colectivului Ornitologic Barza Neagră (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra), privind încălcările Directivei-cadru privind apa, a 
Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător și a Convenției de la 
Aarhus în San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

Au intervenit: președinta, Noelia Jurado Ortega (reprezentând petiționara), José Maria 
Ramos Florido (Comisia Europeană), Iñaki Irazabalbeitia Fernández și Victor Boștinaru
Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene. Se va transmite o scrisoare reprezentantului permanent al Spaniei.

La ora 16.53 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo 
(vicepreședinte).

11. Raport privind vizita de informare în Grecia (17-20 septembrie 2013)

Au intervenit: Carlos José Iturgaiz Angulo (șeful delegației), Marino Baldini, Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos (petiționar) și 
Kyriakos Gkikas (petiționar). Membrii delegației se vor întâlni pentru a examina 
propunerile de recomandări și pentru a finaliza documentul.

12. Petiția nr. 847/2011, adresată de Mohammad Reza Fardoom, de cetățenie 
britanică, în numele asociației „Solidaritate, independență și democrație” (SID) 
(Solidarity, Independence and Democracy), privind reducerile de posturi din 
cadrul serviciilor publice europene

Au intervenit: președintele și Mohammad Reza Fardoom (petiționar)
Decizie: petiția va rămâne deschisă. Se va solicita un aviz din partea Comisiei pentru 
bugete.
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La ora 17.58 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă). 
Reuniunea a fost suspendată la ora 18.04. 

13. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

* * * 

Marți, 26 noiembrie 2013, la ora 9.00

Reuniunea a fost reluată la ora 9.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

14. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

Implementarea metodelor de lucru ale Comisiei PETI

Coordonatorii au luat act de un raport intermediar elaborat de secretariat cu privire la 
implementarea metodelor de lucru pe baza deciziilor coordonatorilor din iunie și octombrie 
2013, progresele înregistrate și măsura în care numărul dosarelor nesoluționate a scăzut. S-a 
convenit că sunt necesare verificări periodice pentru a analiza eficiența metodelor. 

Prezentarea viitorului portal web pentru petiții

Coordonatorii au luat act de un document de sinteză privind dezvoltarea noului portal web 
pentru petiții. Aceștia au confirmat și aprobat abordarea adoptată și munca depusă până în 
prezent. Coordonatorii au aprobat și proiectul de chestionar și au convenit asupra necesității de 
a introduce o etapă-pilot până la sfârșitul lui ianuarie 2014, care să le permită membrilor și 
personalului lor să testeze și să se familiarizeze cu noul portal și să propună eventuale 
îmbunătățiri acolo unde este necesar. Margrete Auken a subliniat că portalul trebuie să respecte 
Regulamentul de procedură, inclusiv articolul 202 din acesta, prin care și alte persoane, și nu 
doar petiționarul (principal) pot sprijini o petiție prin semnătura lor.

Raportul special al Ombudsmanului European privind o plângere legată de Frontex 

Coordonatorii au convenit să solicite o autorizare care să permită Comisiei să elaboreze un 
raport privind Raportul special al Ombudsmanului european în conformitate cu articolul 205 
alineatul (2) din Regulamentul de procedură. Grupul S&D are prima opțiune pentru numirea 
unui raportor pentru acest raport. Calendarul raportului prevede adoptarea acestuia în cadrul 
comisiei în luna martie și prezentarea și votul în plen în luna aprilie.

Decizii privind procedurile urgente

Coordonatorii și-au exprimat poziția prin vot separat cu privire la propunerea referitoare la 
procedurile de urgență după cum urmează:

- Petițiile 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 și 
2091/2013 privind imigrația din Marea Mediterană și în special recentele evenimente din 
Lampedusa: aprobate în unanimitate;

- Petiția nr. 2259/2013, având peste 55.000 de semnături, privind aplicarea retroactivă a legii 
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190/2012 din Italia cu privire la suspendarea dreptului de a fi ales și la interdicția de a candida 
în alegeri după o condamnare: respinsă în așteptarea traducerii care ar permite o înțelegere mai 
aprofundată și completă a problemei;

- Petiția nr. 1753/2013 privind actuala problemă a controalelor la frontiera Spania/Gibraltar: 
respinsă întrucât nu au fost identificate elemente care să justifice urgența ;

- Petiția nr. 1845/2013 prin care se propune introducerea la nivel european a unei asigurări de 
răspundere pentru reactoarele nucleare (însoțită de 14.658 de semnături): respinsă întrucât nu 
au fost identificate elemente care să justifice urgența ;

- Petiția nr. 1784/2013 privind extrădarea lui M. Gilberti: aprobată cu majoritate de voturi.

Proiecte de ordine de zi

Coordonatorii aprobaseră deja în scris ordinea de zi a reuniunii din 5 decembrie. Au fost 
informați că proiectul de ordine de zi pentru reuniunea din 16 decembrie va fi distribuit 
membrilor care pot propune modificări. 

Solicitări de modificare a recomandărilor

Coordonatorii au aprobat toate solicitările de modificare ale recomandărilor, cu excepția 
recomandării privind Petiția nr. 0324/2013 care, la cererea lui Victor Boștinaru, rămâne 
neschimbată, adică petiția este declarată inadmisibilă, în conformitate cu recomandarea 
formulată de secretariat.

Puncte pentru informare

Coordonatorii au luat notă de următoarele documente:

- un proiect de scrisoare care urmează să fie adresată reprezentanței permanente a Lituaniei cu 
privire la Petiția nr. 0358/2011;

- o scrisoare care a fost transmisă Conferinței președinților de comisie la 24 octombrie 2013 
prin care se reiterau solicitările pentru două rapoarte din proprie inițiativă privind inițiativa 
cetățenească europeană și cauzele introduse la CEJ, în conformitate cu decizia 
coordonatorilor din 17 octombrie 2013;

- un proiect de scrisoare adresată Președinției Consiliului și Comisiei privind ratificarea 
urgentă a Tratatului de la Marrakesh referitor la materialele scrise pentru orbi, în 
conformitate cu decizia coordonatorilor din 17 octombrie 2013.

Coordonatorii au luat notă de următoarele termene:

Raportul pentru 2013 privind cetățenia UE (pe baza COM(2013)269)
Raportor: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Prezentarea proiectului de raport în engleză: marți, 26 noiembrie 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 16 decembrie
Prezentarea amendamentelor: 20-21 ianuarie
Reuniunea raportorilor alternativi: sfârșitul lunii ianuarie
Vot în cadrul comisiei PETI: 10-11 februarie 2014
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Plen prevăzut: februarie II 

Raportul anual pentru 2013 al PETI
Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (EPP)

Primul schimb de opinii privind documentul de lucru: joi, 5 decembrie
Prezentarea proiectului de raport: 20-21 ianuarie 2014
Termen pentru depunerea amendamentelor: 24 ianuarie 2014
Prezentarea amendamentelor și vot în cadrul Comisiei PETI: 10-11 februarie 2014
Plen prevăzut: 27 februarie 2014

Peter Jahr a informat coordonatorii că Lena Kolarska-Bobińska, care fusese numită raportoare 
din partea PPE pentru raportul anual al PETI, a demisionat din Parlament pentru a-și servi țara 
în calitate de nou ministru al învățământului superior și științei în Polonia. Sarcinile de raportor 
vor fi preluate de Jarosław Leszek Wałęsa. 

Coordonatorii au luat notă și de următoarele: 

- o dare de seamă referitoare la evenimentul „Forumul de lucru 2013 pentru punerea în 
aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap (UNCRPD) în UE”;

- o scrisoare transmisă de Forumul European pentru persoane cu handicap care propune 
înființarea unui grup operativ condus de Comisia pentru petiții și o scrisoare trimisă de 
Klaus-Heiner Lehne tuturor președinților de comisie prin care se solicită exprimarea 
interesului, la care președinta va răspunde în consecință. 

Chestiuni diverse

Coordonatorii au luat notă de amânarea examinării documentului de lucru privind vizita de 
informare în Galicia, decisă de majoritatea comisiei. S-a decis ca documentul să fie discutat în 
cadrul unei reuniuni coordonate de birou pentru a se încerca găsirea unui acord în rândul 
membrilor delegației cu privire la partea descriptivă. Coordonatorii au confirmat calendarul și 
termenele de depunere a amendamentelor, precum și aprobarea documentului de lucru:

Termen pentru depunerea amendamentelor: 27 noiembrie 2013
Examinarea amendamentelor: 5 decembrie 2013 (traducerile nu sunt încă disponibile)
Vot: 16 decembrie 2013

15. Raportul pentru 2013 privind cetățenia UE în 2013. Cetățeni UE: drepturile 
voastre, viitorul vostru (COM(2013)269)

Au intervenit: președinta, Nikolaos Salavrakos (raportor), Tatjana Ždanoka, Heinz K. 
Becker, Nikolaos Chountis și Victor Boștinaru

Termen pentru depunerea amendamentelor: 16 decembrie 2013
Examinarea amendamentelor: 20-21 ianuarie 2014
Adoptare în comisie: 10-11 februarie 2014

16. Raport privind vizita de informare în Galicia, Spania
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Acest punct a fost amânat.

17. Petiția nr. 1441/2012, adresată de Didier Malé, de cetățenie franceză, privind un 
depozit de deșeuri din Bois du Roi (Franța)

Au intervenit: președinta, Jean-Claude Bocquillon (reprezentant al petiționarului), 
Bartosz Zambrycki (Comisia Europeană), Carlos José Iturgaiz Angulo (în numele lui 
Phillippe Boulland) și Peter Jahr
Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene.

18. Petiția nr. 1194/2013, adresată de Lidia Panetto, de cetățenie italiană, privind 
alegerea unui amplasament de tratare a deșeurilor pentru orașul Roma (loc. 
Falcognana) pentru a înlocui Malagrotta
precum și
Petiția nr. 1574/2013, adresată de Pasquale Calzetta, de cetățenie italiană, privind 
tratarea deșeurilor la Falcognana
precum și
Petiția nr. 1713/2013 adresată de Alfredo Pallone, deputat în PE, de cetățenie 
italiană, precum și de alți patru deputați în PE privind același subiect
precum și
Petiția nr. 1856/2013, adresată de Laura Pasetti, de cetățenie italiană, privind 
același subiect
precum și
Petiția nr. 1968/2013, adresată de Luigino Bucchi, de cetățenie italiană, privind 
același subiect
precum și
Petiția nr. 2330/2013, adresată de Roberta Angelilli, deputată, de cetățenie italiană, 
privind același subiect 

Au intervenit: președinta și Andrea Baffoni (reprezentând petiționarul), președinta –
care a intervenit să salute delegația Comisiei pentru anchete, supraveghere și petiții din 
Parlamentul irlandez - Pasquale Calzetta (petiționar), Laura Pasetti (petiționară), 
Luigino Bucchi (petiționar), Ion Codescu (Comisia Europeană), Margrete Auken, Judith 
A. Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, președinta și Roberta Angelilli.
Decizie: petițiile vor rămâne deschise în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei. Se va adresa o scrisoare comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, 
prin care acesta va fi invitat să vină în comisie să discute situația deșeurilor din Lazio și 
i se va recomanda să viziteze siturile respective din regiunea Lazio.

19. Petiția nr. 0051/2013, adresată de Pedro Jimenez San José, de cetățenie spaniolă, în 
numele Izquerda Unida, privind aprobarea de proiecte care implică extracția, 
depozitarea și transportul gazelor naturale în Doñana (Huelva), o zonă inclusă în 
rețeaua Natura 2000
precum și
Petiția nr. 0085/2013, adresată de Aurelio González Peris, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asocación Mesa de la Ría de Huelva, privind extracția gazelor, depozitarea 
subterană și gestionarea deșeurilor în Doñana (Huelva) fără licență IPPC din 2008
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Au intervenit: președinta, Pedro Jimenez San José (petiționar), David Hammerstein 
(reprezentând al doilea petiționar), Ion Codescu (Comisia Europeană), Willy Meyer, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (reprezentând Gas Natural, 
operatorul proiectului de gaze naturale din Doñana (0051/13)), Luis Yáñez-Barnuevo 
García și Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Decizie: petițiile vor rămâne deschise în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

20. Declarație a președintelui Comisiei pentru anchete, supraveghere și petiții din 
Parlamentul irlandez 

Au intervenit: președinta și Pádraig Mac Lochlainn TD (președinte al Comisiei pentru 
anchete, supraveghere și petiții), care a mulțumit Comisiei pentru petiții pentru invitația 
adresată delegației sale și pentru căldura cu care au fost întâmpinați. Acesta a subliniat 
că Comisia pentru petiții a PE este un exemplu pentru modul de funcționare a comisiilor 
pentru petiții și că principalul scop al vizitei a fost acela de a observa și învăța din 
procedurile PETI. Dl Mac Lochlainn i-a mulțumit în mod deosebit lui David Lowe 
(șeful secretariatului PETI) care a acordat Comisiei pentru anchete, supraveghere și 
petiții sfaturi foarte utile și valoroase în etapa inițială de funcționare. Acesta a prezentat 
competențele și procedurile comisiei sale și a subliniat sprijinul noului Ombudsman 
European, Emily O'Reilly, în înființarea comisiei.

21. Prezentarea de către Ombudsmanul European, dna Emily O'Reilly, a raportului 
său special privind o plângere în legătură cu Frontex

Au intervenit: președinta, care a prezentat și a salutat noul Ombudsman European, 
Emily O'Reilly (Ombudsmanul European) care a prezentat primul său raport special în 
fața comisiei, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, 
Emily O'Reilly (Ombudsmanul European), care a răspuns întrebărilor care i-au fost 
adresate de antevorbitori, și președinta care a informat Ombudsmanul că Comisia pentru 
petiții a decis să examineze în regim de urgență un număr de petiții legate de 
problemele de imigrație din Mediterana.

 * * * 

Reuniunea a fost închisă la ora 12.36.

* * *

B. Petiții care urmează a fi închise pe baza răspunsului scris al Comisiei Europene 
sau a altor documente primite

Următoarele petiții au fost închise: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 
1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 
1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 
1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 
1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 și 1738/2012.

Petițiile 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 și 1514/2012 sunt eliminate din secțiunea 
„B” a ordinii de zi, pentru a fi discutate în cadrul secțiunii „A” cu ocazia unei reuniuni 
ulterioare.
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22. Data și locul următoarei reuniuni

Joi, 5 decembrie 2013, 9.00 - 12.30 

Anexe: 

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune din 17 octombrie 2013.
Lista petițiilor care urmează să fie retrase, închise sau redeschise în anexa la observațiile 
președintei.
Lista petițiilor discutabile.
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