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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 5 decembrie 2013, 9.00 - 12.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 5 decembrie 2013, la ora 9.40, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (preşedintă).

1. Comunicări ale preşedintei privind reuniunea coordonatorilor

În ceea ce priveşte reuniunea coordonatorilor, care a avut loc chiar înainte de 
reuniunea comisiei în intervalul 9.05 - 9.35, în aceeaşi zi, preşedinta a făcut 
următoarele anunţuri: 

Coordonatorii au aprobat în unanimitate cererile de supunere a petiţiilor nr. 1375/2013 
şi nr. 1666/2013 la procedura de urgenţă.

La propunerea relevantă a lui Peter Jahr, coordonatorii au convenit că cererile de 
supunere la procedura de urgenţă pot fi primite şi decise numai până la reuniunea din 
ianuarie a coordonatorilor, pentru a se acorda suficient timp înainte de începerea 
perioadei preelectorale. 
Proiectul de ordine de zi pentru reuniunea din 16 decembrie a fost transmis pentru 
aprobare prin procedura scrisă şi a fost aprobat, în timp ce proiectul de ordine de zi 
pentru reuniunea din ianuarie (20-21 ianuarie 2014) va fi transmis pentru aprobare 
prin procedura scrisă în următoarele câteva zile.

În ceea ce priveşte studiul solicitat de Departamentul tematic cu privire la nota 
informativă intitulată „Iniţiativa cetăţenească europeană: primele lecţii de punere în 
aplicare”, se propune prezentarea acestuia în cadrul reuniunii comisiei din februarie 
(10-11 februarie 2014). La reuniunea coordonatorilor din aceeaşi lună, coordonatorii 
vor avea posibilitatea de a dezbate cu privire la procedura exactă a acestor audieri ICE.

Membrii au luat act şi au aprobat propunerile preşedintei cu privire la scrisoarea de 
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răspuns adresată lui Klaus Lehne, Conferinţa preşedinţilor de comisie, cu privire la 
cadrul UE stabilit în conformitate cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap şi crearea unui grup de lucru inter-comisii în materie de handicap şi proiectul 
de program al următoarei reuniuni a cadrului UNCRPD (care va avea loc la 
18 decembrie 2013) şi documentele de fundamentare. 

În ceea ce priveşte raportul privind Raportul special al Ombudsmanului European 
privind Frontex, a fost trimisă o cerere de acordare a autorizaţiei Comisiei pentru 
petiţii pentru elaborarea unui raport din proprie iniţiativă. La acordarea autorizaţiei, a 
fost convenit un calendar provizoriu pentru elaborare şi adoptare, până în aprilie 2014.

Coordonatorii au luat act, de asemenea, de avizul AFCO privind interpretarea 
articolului 202 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în ceea ce priveşte 
elaborarea de rapoarte privind vizitele de informare. 

În sfârşit, în ceea ce priveşte noul portal web al PETI, s-a convenit ca o etapă pilot să 
fie lansată până la sfârşitul lui ianuarie 2014, care să permită deputaţilor să vizualizeze 
şi să testeze caracteristicile noului site, înainte de lansarea oficială.

2. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2013)228_1v01-00

În ceea ce priveşte punctul 6 din proiectul de ordine de zi (dezbatere cu privire la 
raportul privind vizita de informare în Galicia), Tatjana Ždanoka a propus ca acest 
punct să nu fie abordat, ca urmare a lipsei traducerii amendamentelor propuse şi a 
faptului că procedura propusă de către AFCO privind elaborarea rapoartelor cu privire 
la vizitele de informare nu ar fi fost respectată. Preşedinta i-a reamintit dnei Tatjana 
Ždanoka decizia coordonatorilor cu privire la calendarul de adoptare şi faptul că au 
existat multiple dezbateri şi voturi cu privire la chestiunea în cauză. Cererea de 
amânare a dezbaterilor privind raportul Galicia a fost respinsă în urma unui vot al 
membrilor comisiei (4 voturi pentru, 10 împotriva amânării şi nicio abţinere). Tatjana 
Ždanoka şi Angelika Werthmann au anunţat că vor prezenta o opinie divergentă cu 
privire la raport.

3. Comunicări ale preşedintei

Preşedinta a informat membrii că a fost transmisă anexa la observaţiile preşedintei, 
precum şi lista petiţiilor discutabile, că nu au fost înregistrate obiecţii şi că aceste 
documente vor fi anexate la procesul-verbal al reuniunii.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

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

1. Petiţia nr. 0338/2012, adresată de Georgios Floras, de cetăţenie elenă, privind pretinsa 
nerespectare a legislaţiei UE în materie de concurenţă de către Comisia elenă pentru 
concurenţă
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Au intervenit: Georgios Floras (petiţionar), Dorothe Dalheimer (Comisia Europeană), 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decizie: petiţia rămâne deschisă; Comisia Europeană va trimite un memoriu în acest sens, 
iar comisia va acţiona în consecinţă.

2. Raport privind vizita de informare în Galicia, Spania (11-13 februarie 2013) 

Au intervenit: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Comisia Europeană), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez 
Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka şi-a exprimat opinia cu privire la respectarea Regulamentului de 
procedură, declarând că nu va participa la dezbaterea privind amendamentele la raport, 
întrucât consideră că opiniile majorităţii membrilor care au participat la vizită nu au fost 
luate în considerare în procesul de elaborare a raportului. Preşedinta a răspuns explicând 
că au fost depuse toate eforturile pentru a se ajunge la o poziţie comună a membrilor 
delegaţiei. Având în vedere intervalul excesiv dedicat finalizării raportului, s-a considerat 
necesar să se procedeze în cele din urmă la adoptarea acestuia. Dezbaterea a continuat 
apoi cu privire la aspecte de procedură, cu intervenţia domnilor Boulland, Werthmann, 
Millán Mon. Sánchez Presedo a atras apoi atenţia asupra părţii dispozitive a textului şi a 
oferit unele amendamente la recomandări, sprijinind principiul transparenţei. Dl Meyer şi 
dl Iturgaiz au formulat opinii cu privire la alte aspecte de procedură. Servert Martin de la 
Comisia Europeană a declarat că CE nu va mai formula noi observaţii până la aprobarea 
raportului. În urma unei noi runde de intervenţii (Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann), dna preşedintă Mazzoni a anunţat organizarea unui vot 
privind raportul Galicia la 16 decembrie.

La ora 10.50 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo 
(vicepreşedinte). Dna Mazzoni şi-a reluat poziţia la ora 10.55.

3. Petiţia nr. 1873/2012, adresată de Rolf Weber, de cetăţenie germană, privind 
concesionarea unui teren din Franţa unui fermier german şi discriminarea pe criterii de 
vârstă 

Au intervenit: Petra Schott (Comisia Europeană), Peter Jahr, Victor Boştinaru

Reprezentantul Comisiei Europene a declarat că Franţa a transpus corect directiva în 
cauză şi a formulat opinii suplimentare pe această temă. Dl Jahr şi dl Boştinaru au criticat 
poziţia Comisiei şi au îndemnat-o să acorde mai multă atenţie punerii în aplicare a 
Tratatului UE. De asemenea, aceştia au reamintit Comisiei că este un caz în care a 
intervenit în relaţia dintre părţi private. 

Decizie: petiţia rămâne deschisă; o cerere de informaţii suplimentare se va adresa 
guvernului francez şi Comisiei Europene, solicitându-i-se acesteia din urmă să îşi 
revizuiască poziţia. 
La ora 11.05 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo 
(vicepreşedinte). 
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4. Petiţia nr. 1358/2011, adresată de Annemarie Grosshans, de cetăţenie germană, în 
numele profesorilor de biochimie, printre altele, laureaţi ai premiului Nobel, însoţită de 
140 de semnături, privind exceptarea muştelor de oţet (Drosophila melanogaster) de la 
controalele veterinare efectuate la frontierele externe ale UE în conformitate cu 
Directiva 91/496/CEE şi Decizia 2007/275/CE a Comisiei

Au intervenit: Annemarie Grosshans (petiţionară), Patricia Langhammer (Comisia 
Europeană), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

Membrii comisiei care au luat cuvântul au mulţumit Comisiei AGRI pentru avizul emis 
într-o scrisoare, dar au subliniat necesitatea de a se lua urgent măsuri.

Decizie: petiţia rămâne deschisă; o scrisoare va fi adresată comisarului SANCO, care va 
conţine scrisoarea adresată de AGRI, şi îi va îndemna să adopte măsuri şi să nu aştepte 
după directiva care se va adopta în viitorul apropiat.
La ora 11.25 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Chryssoula Paliadeli 
(vicepreşedintă). 

5. Petiţia nr. 1268/2010, adresată de Cristóbal Aguado Laza, de cetăţenie spaniolă, în 
numele Asociaţiei agricultorilor din Valencia (Asociación Valenciana de Agricultores) 
ASAJA, privind produsele fitosanitare, molimele şi bolile care afectează produsele 
vegetale

Au intervenit: Cristóbal Aguado Laza (petiţionar), Francesca Arena (Comisia Europeană), 
Harry Arijs (Comisia Europeană), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Decizie: petiţia rămâne deschisă; Comisia Europeană va adresa comisiei un memoriu, care 
va fi transmis, de asemenea, petiţionarului. 

6. Petiţia nr. 1236/2011, adresată de Michael Rolfe, de cetăţenie britanică, însoţită de 4 
semnături, privind legislaţia cipriotă în domeniul construcţiilor şi presupusa 
incompatibilitate a acesteia cu reglementările Uniunii în domeniul protecţiei 
consumatorilor

Au intervenit: Michael Rolfe (petiţionar), Sophie Ridoux (Comisia Europeană), Graham 
Watson 
Decizie: petiţia rămâne deschisă; va fi adresată o scrisoare comisarului Borg pentru 
discutarea chestiunii cu autorităţile cipriote; va fi adresată o scrisoare autorităţilor cipriote 
relevante (Ministerul de Interne), solicitându-se răspunsuri cu privire la (a) motivul pentru 
care Ministerul de Interne nu a luat în considerare cazul petiţionarului în 2005, (b) 
invocarea regulamentului privind practicile comerciale neloiale, (c) faptul că există dovezi 
prima facie de coluziune între constructor şi partidele politice implicate, în scopul de a-l 
priva pe petiţionar de drepturi pe motive de naţionalitate. 

7. Raport anual privind activităţile Comisiei pentru petiţii din anul 2013

Au intervenit: Jarosław Leszek Wałêsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli

Jarosław Leszek Wałęsa (raportor), a afirmat faptul că, întrucât acesta este ultimul raport 
privind activităţile Comisiei pentru petiţii în această legislatură, în opinia sa, acesta ar 
trebui să se redacteze în jurul următoarelor axe: (a) să includă o sinteză a activităţilor 
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comisiei pe toată durata mandatului şi nu numai pe ultimul an, (b) să stabilească în ce 
măsură comisia a răspuns necesităţilor cetăţenilor, îndeosebi având în vedere noile sale 
competenţe (ICE şi lecţii învăţate), 3) să descrie natura cooperării cu Ombudsmanul 
European şi cu autorităţile naţionale. Prin urmare, raportul va conţine următoarele 
capitole: (a) activităţile din 2013, (b) analiza şi evaluarea eficienţei comisiei, cu accent pe 
metodele de lucru şi normele interne ale comisiei, (c) cooperarea cu Ombudsmanul 
European şi posibilitatea de a stabili un nou acord interinstituţional. Dna Paliadeli a 
sugerat ca raportul să conţină, de asemenea, o trimitere la structurile Comisiei pentru 
petiţii în diverse state membre. 

Reuniunea a fost închisă la ora 12.30.

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

Următoarele petiţii au fost închise: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Petiţiile nr. 1207/2012 şi nr. 1210/2012 vor fi eliminate din secţiunea „B” a ordinii de 
zi şi vor fi menţinute deschise.

13. Data şi locul următoarei reuniuni
  Luni, 16 decembrie 2013, 15.00 -18.30
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

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

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

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

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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci,Anne-Michele de Mathelin-Laloux

Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez

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

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

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Glavna uprava/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Natalia Da Silva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
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