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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 16 decembrie 2013, 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 16 decembrie 2013, la ora 15.40, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Comunicări ale președintei privind reuniunea coordonatorilor

În ceea ce privește reuniunea coordonatorilor, care a avut loc înainte de reuniunea comisiei, 
președinta a făcut următoarele anunțuri: 

Coordonatorii au aprobat cererile de admisibilitate a petițiilor 0939/2013, 0944/2013, 
0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 
1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 privind 
îngrijirea/răpirea/încredințarea copiilor danezi în temeiul procedurii de urgență, ca urmare a 
solicitării deputatei Angelika Werthmann.

Coordonatorii au examinat următoarele cereri de modificare a recomandărilor privind noile 
petiții: 

a) Petiția nr. 0655/2013: dezbaterea a fost suspendată până la reuniunea coordonatorilor 
din ianuarie 2014.Petiția nr. 0708/2013: respinsă; petiția este declarată admisibilă, iar 
examinarea acesteia este închisă.

b) Petiția nr. 0709/2013: acceptată; petiția este declarată admisibilă și rămâne deschisă.

c) Petițiile nr. 0691/2013 și 0694/2013: s-a hotărât în unanimitate ca aceste petiții să 
rămână deschise.

Proiectul de ordine de zi al reuniunii din ianuarie 2014 va fi transmis ziua următoare și va fi 
aprobat prin procedură scrisă. Coordonatorii sunt rugați să își prezinte observațiile până la 18 
decembrie, la prânz.



PE526.282v01-00 2/12 PV\1014945RO.doc

RO

În ceea ce privește procedurile de organizare a inițiativei cetățenești europene, coordonatorii 
au remarcat faptul că, în conformitate cu regulamentul revizuit transmis în prealabil, comisia 
competentă poate audia maximum trei oaspeți ale căror cheltuieli vor fi acoperite. În plus, un 
număr maxim de trei organizatori ai inițiativei, printre care persoana de contact invitată, care 
acționează ca intermediar între PE și cetățeni, sunt considerați oaspeți cu cheltuielile 
acoperite. Audierile privind ICE sunt programate în intervalele orare obișnuite ale comisiei 
organizatoare, dacă este cazul, sau marțea după-masă, într-o săptămână rezervată reuniunilor 
comisiei. Notificarea prealabilă trebuie prezentată președintelui, în conformitate cu articolul 4 
din prezentul regulament. Prima opțiune cu privire la date, în funcție de prezentarea oficială a 
ICE, a fost programată provizoriu pentru luna februarie 2014
Referitor la noul site web al comisiei PETI, în urma discuțiilor cu DG ITEC și DG COMM, s-
a convenit amânarea fazei pilot, care va permite membrilor să testeze și să prezinte observații 
cu privire la noul site, până la jumătatea lunii ianuarie, în loc de jumătatea lunii decembrie. În 
cursul fazei pilot, deputații trebuie să își prezinte propunerile și ideile apărute în urma testării 
site-ului, în calitate de potențiali petiționari. Aceasta este o fază importantă, deoarece toate 
potențialele probleme legate de site ar trebui remediate, pentru a evita orice probleme viitoare 
cu care s-ar putea confrunta petiționarii. Ca urmare a acestei amânări, prima etapă va fi 
amânată, de asemenea, cu aproximativ o lună. Comisia va fi invitată să aprobe noul site web, 
posibil la reuniunea sa din februarie, și, în orice caz, înainte de a fi lansat oficial, DG ITEC, 
împreună cu secretariatul comisiei PETI, vor prezenta modul de funcționare a site-ului web 
deputaților, în cadrul unei reuniuni speciale. 

În ceea ce privește decizia Conferinței președinților referitoare la cadrul Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la 12 decembrie 2013, Conferința 
președinților a aprobat recomandarea formulată de Conferința președinților de comisie, 
conform căreia EMPL, în strânsă cooperare cu LIBE, urmează să asigure reprezentarea 
Parlamentului în „Cadrul UE privind drepturile persoanelor cu handicap”. Comisiei EMPL îi 
revine, de asemenea, sarcina de a integra Convenția Națiunilor Unite în activitatea 
Parlamentului, în strânsă cooperare cu LIBE și cu alte comisii asociate, în funcție de domeniu. 

Coordonatorii și-au exprimat regretul față de această decizie, întrucât comisia a dat prioritate 
chestiunii persoanelor cu handicap și a lucrat în acest cadru, în ultimul an, împreună cu ceilalți 
parteneri, astfel cum reiese din scrisoarea trimisă de președintă Președintelui în luna februarie. 
Președinta a menționat faptul că decizia a fost luată în conformitate cu competența legislativă 
a comisiei în aceste chestiuni. 

În ceea ce privește procedurile de lucru ale Comisiei pentru petiții, coordonatorii au arătat că 
din ianuarie 2013 până în prezent au fost înregistrate 2724 de petiții și că rezumatele acestora 
au fost distribuite deputatților până la seria 825/2013.

În cele din urmă, în ceea ce privește planificarea viitoare a activităților, coordonatorii au luat 
notă de decizia adoptată în cadrul Conferinței președinților de comisie, de a nu înainta cererea 
de întocmire a unui raport din proprie inițiativă (Raportul special al Ombudsmanului 
European privind FRONTEX) Conferinței președinților, împreună cu toate celelalte cereri 
pentru elaborarea proiectelor de aviz provenite de la alte comisii, întrucât se apropie sfârșitul 
legislaturii. Coordonatorii au considerat că Raportul special privind FRONTEX ar trebui 
întocmit și prezentat pe durata acestui mandat, deoarece acesta este momentul potrivit pentru 
această chestiune de actualitate. Președinta este de acord să trimită din nou cererea 
Conferinței președinților de comisie pentru aprobare, în special, având în vedere recenta 
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numire a noului Ombudsman, dna O’Reilly. Dl Jahr a propus ca toate partidele politice să 
semneze o scrisoare către domnul Schulz și dl Lehne, solicitându-le să facă o excepție în 
cazul acestui raport. 

Coordonatorii au convenit, de asemenea, ca, în timpul reuniunii din 10-11 februarie să se 
prezinte nu numai petițiile privind îngrijirea/răpirea/încredințarea copiilor danezi, ci și un 
studiu intermediar pe tema „Inițiativa cetățenească europeană - prima lecție de punere în 
aplicare”. În timpul reuniuni din perioada 19-20 martie, vor fi discutate petițiile privind 
cazurile de îngrijire/răpire/încredințare a copiilor din Regatul Unit, Germania, Austria și 
Țările de Jos. 

În cele din urmă, coordonatorilor li s-a împărțit versiunea sub formă de broșură a raportului 
anual pe 2012, aflată în preproducție. 

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

În ceea ce privește punctul 14 din proiectul de ordine de zi (discuție privind petiția nr. 
1690/2012, adresată de dna Regina Schlacht, privind formarea profesională a solicitanților de 
azil), Dl Becker și primul semnatar al petiției au propus amânarea discutării acestei petiții, 
întrucât prima petiționară nu este prezentă. Propunerea acestuia a fost acceptată, iar discuțiile 
au fost amânate pentru reuniunea din ianuarie 2014. 

În ceea ce privește punctul 16 din ordinea de zi (petiții adresate de cetățeni români cu privire 
la problemele de mediu ridicate de proiectul de exploatare a aurului de la Roșia Montană), dl 
Peter Jahr și dl Victor Boștinaru au propus amânarea discuțiilor, susținând că cererea este 
justificată și că este în favoarea petiționarului. Președinta consideră că această cerere a fost 
prezentată cu întârziere. În plus, petiționarul este prezent. În urma unui vot al membrilor 
comisiei care au fost prezenți, propunerea a fost respinsă cu 6 voturi pentru și 6 împotrivă 
(votul președintei: împotrivă). 

În ceea ce privește petițiile privind imigrația (punctele 6-14), dl Ilkka Laitinen, director 
executiv al Frontex, este prezent și va aborda chestiuni generale legate de imigrare, care sunt 
de competența acestui serviciu. În ceea ce privește punctul 15, petiționarul nu a putut fi 
prezent și a trimis o notă pentru a fi citită. Votul cu privire la Raportul privind vizita de 
informare în Galicia (punctul 18 de pe ordinea de zi) va avea loc la ora 18.00, la cererea 
deputatului Philippe Boulland. 

Ordinea de zi a fost adoptată.

3. Comunicări ale președintei

Președinta i-a informat pe membri că a fost transmisă 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.

4. Chestiuni diverse

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

5. Petiția nr. 1596/2012, adresată de Lucie Haardt, de cetățenie germană, în numele 
„Jugendliche ohne Grenzen”, susținută de aproximativ 25 de organizații și de 
sute de cosemnatari, privind drepturile omului în relație cu refugiații în Europa

6. Petiția nr. 1714/2013, adresată de Elisabeth Schmock, de cetățenie germană, 
însoțită de 31 de semnături privind repartizarea echitabilă a sarcinilor în ceea ce 
privește refugiații care intră pe teritoriul UE prin Italia și Grecia

7. Petiția nr. 1769/2013, adresată de Bernhard Sengen, de cetățenie germană, 
privind problema refugiaților și o posibilă soluție la această problemă

8. Petiția nr. 1909/2013, adresată de Renato Lelli, de cetățenie italiană, în numele 
Associazione Genitori Separati, privind reglementarea imigrației în Uniunea 
Europeană

9. Petiția nr. 1946/2013, adresată de Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
für Flüchtlinge e.V, de cetățenie germană, însoțită de sute de semnături, privind 
detenția persoanelor aflate în căutare de protecție

10. Petiția nr. 1948/2013, adresată de Dorothee Matthias, de cetățenie germană, 
privind regimul solicitanților de azil

11. Petiția nr. 2056/2013, adresată de Cesare Rizzi, de cetățenie italiană, în numele 
Associazione Amici della Domenica, privind tragedia din Lampedusa (Italia) în 
care au fost implicați imigranți 

12. Petiția nr. 2091/2013, adresată de Emiliano Fatello, de cetățenie italiană, privind 
o strategie europeană comună de imigrare în zona mediteraneană

Au intervenit: Emiliano Fatello (petiționar), Giulio di Blasi (Comisia Europeană), Ilkka 
Laitinen (director executiv al FRONTEX), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete 
Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boștinaru.

Dl di Blasi a făcut referire la comunicarea Comisiei Europene în această privință, prezentată 
la 4.12.2013, care a fost discutată în cadrul Consiliului la 5.12.2013 și care va fi trimisă 
Parlamentului în următoarele zile. Acesta l-a informat pe petiționar că în prezent se desfășoară 
o consultare publică cu privire la acest aspect și a solicitat o perioadă de timp suplimentară 
pentru a prezenta o strategie concretă, care se află în curs de pregătire. 

Dl Laitinen a afirmat că situația din Lampedusa este o prioritate absolută pentru Afacerile 
internaționale în cadrul Frontex. Acesta a făcut referire la grupul operativ din Marea 
Mediterană, ale cărui operațiuni sunt în curs de desfășurare și la care FRONTEX participă în 
mod activ. Dl Laitinen a caracterizat situația din zona centrală a regiunii mediteraneene ca 
gravă, ținând cont de faptul că fluxurile migratorii sunt în creștere. Ambarcațiunile sunt din ce 
în ce mai nesigure, iar condițiile de transport prezintă, de asemenea, mai multe riscuri. Există 
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o mare incertitudine geopolitică: principalele țări de origine sunt Siria, Eritreea, Somalia și 
Afganistan. Italia, în special, primește două fluxuri de migrație, din Libia și din Egipt. 
Numărul imigranților variază în funcție de situație, dar este în mod clar mai mare decât cel din 
2011. Refugiații sirieni pătrund pe la frontiera Turciei cu Bulgaria, numărul acestora crescând 
exponențial. Provocarea principală a grupului operativ este de a putea detecta ambarcațiunile 
mai mici care transportă imigranți, acesta fiind considerat în prezent unul din punctele sale 
slabe . Frontex are rolul de a coordona operațiunile: acestea sunt puse în aplicare de către 
statele membre pe teritoriul cărora are loc o încălcare. Aceste state membre sunt din ce în ce 
mai reticente în a sprijini și coopera, iar amploarea intervențiilor este destul de limitată. În 
ceea ce privește finanțarea, Frontex a primit 8 de milioane de euro (în loc de 14 milioane de 
euro) pentru a interveni în întreaga regiune mediteraneană. Controalele la frontieră și 
respectarea drepturilor omului reprezintă prioritățile serviciului și sunt promovate prin 
organizarea corectă a intervențiilor, instruirea corespunzătoare a ofițerilor participanți și prin 
acțiuni orizontale. 

Decizie: petiția rămâne deschisă; comisia va trebui să găsească modalități astfel încât
Parlamentul să poată acționa și interveni - de exemplu, noi inițiative legislative privind 
drepturile omului, perspective pentru imigranți etc. Coordonatorii se vor ocupa de acest aspect 
astfel încât să fie elaborată o strategie de acțiune concretă.

13. Petiția nr. 1375/2013, adresată de Giuseppe Lamparelli, de cetățenie italiană, 
privind protejarea provinciilor italiene

Au intervenit: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Comisia Europeană), Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boștinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Președinta a citit nota trimisă de petiționar în care își expune poziția cu privire la acest caz; în 
continuare explică faptul că articolele 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 și 41 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului au fost încălcate și că, în martie 2013, Consiliul Europei a contestat 
hotărârile tribunalelor italiene care au condus la ignorarea autorităților italiene locale. 

Decizie: petiția rămâne deschisă; se vor solicita informații suplimentare Comisiei Europene și 
se vor trimite informații Comitetului Regiunilor

14. Petiția nr. 622/2010, adresată de A.I.C., de cetățenie română, în numele Asociației 
AD Astra a oamenilor de știință români, privind presupuse încălcări ale 
legislației europene de către proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană 
(România)
precum și
Petiția nr. 628/2011, adresată de Sorin Jurca, de cetățenie română, în numele 
Fundației Culturale Roșia Montană, privind prejudiciile aduse mediului de către 
proiectul de exploatare a aurului de la Roșia Montană (România)
precum și 
Petiția nr. 891/2011, adresată de A.S., de cetățenie română, privind exploatarea 
minieră pe bază de cianuri de la Roșia Montană

Au intervenit: Octavian Voiculescu (în numele asociației petiționare), Marianne Müller 
(Comisia Europeană), Victor Boștinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos 
Angourakis
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Comisia Europeană consideră că nu a fost identificată nicio încălcare a legislației UE în cazul 
de față, deoarece nu a fost eliberată nici o autorizație pentru începerea operațiunilor și nici nu 
a fost realizată încă o evaluare a impactului asupra mediului.

Decizie: petiția rămâne deschisă; comisia așteaptă o examinare mai amănunțită și informații 
din partea Comisiei Europene 

15. Petiția nr. 298/2012, adresată de Arivem, asociație franceză, privind construirea 
unei instalații pentru producerea gazului la Romainville (Franța)
precum și
Petiția nr. 1005/2012, adresată de A.C., de cetățenie franceză privind un proiect 
de înființare a unei uzine de metanizare în Romainville, Franța

Au intervenit: David Grimeaud (Comisia Europeană), Peter Jahr, Margrete Auken

Potrivit reprezentantului Comisiei Europene, prezentul proiect a fost redus și modificat 
considerabil, iar autorizația acestuia fost examinată. În plus, a fost introdusă o cauză pe lângă 
instanța judecătorească, iar soluționarea cazului ar trebui să aibă loc în iunie 2014.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se vor solicita informații suplimentare Comisiei Europene

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

În timpul unei solicitări de luare de cuvânt , dna Werthmann a făcut o declarație în care a 
menționat scrisoarea sa semnată, de asemenea, de către dna Ždanoka și trimisă Președintelui 
Schulz, în care protesta împotriva modului în care raportul a fost prezentat în final. Aceasta a 
menționat răspunsul Președintelui Schulz. Dna Ždanoka a luat cuvântul și a subliniat că, în 
astfel de circumstanțe, nu va lua parte la vot. Dna Auken și-a exprimat susținerea față de 
vorbitori și a solicitat ca o opinie minoritară contrară să fie anexată la procesul-verbal al 
ședinței. 

Președinta le-a mulțumit membrilor pentru observații și i-a informat că va face tot posibilul 
pentru a se ajunge la un consens și pentru ca normele să fie pe deplin respectate, astfel cum a 
solicitat Președintele Schulz. 

*** Votare ***

Amendamente adoptate: 2, 4 (partea întâi), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (partea întâi), 32, 35 
(partea întâi), 36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (partea întâi și a doua), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Amendamente respinse: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 
(partea a doua), 31, 34, 35 (partea a doua), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 
62, 69, 74, 78, 82
Amendamente caduce: 4 (partea a doua), 33
Amendamente retrase: 75
Amendamente inadmisibile: 1, 5, 10, 59
Vot final: 20 de voturi pentru, 7 împotrivă, 0 abțineri
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*** Sfârșitul votării ***

Reuniunea a fost închisă la ora 18.44.

17. Petițiile de la secțiunea B

Următoarele petiții au fost închise: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 
0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 
1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 
1874/2012, 1880/2012 

Petițiile nr. 1367/2012, nr. 1929/2012 și nr. 1334/2010 vor fi eliminate din secțiunea „B” a 
ordinii de zi și vor fi menținute deschise.

18. Data și locul următoarei reuniuni

Bruxelles, luni, 20 ianuarie 2014, 15.00 - 18.30, și marți, 21 ianuarie 2014, 9.00 -
12.30.

Anexe: 

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune din 5 decembrie 2013.
Lista petițiilor care urmează să fie retrase, închise sau redeschise în temeiul anexei la 
observațiile președintei.
Lista petițiilor discutabile.
Opinii divergente cu privire la raportul privind Galicia.
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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 PREZENȚĂ/ 

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, Willy Meyer

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

Philippe Boulland, Peter Jahr, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland,Victor Boștinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos 
Chountis, Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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

Pablo Arias Echeverría, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Tonino 
Picula, Sylvana Rapti, Charalampos Angourakis,

187 (2)

Pilar Ayuso, Francisco José Millán Mon, Eva Ortiz Vilella, Claude Turmes, Antolín Sánchez Presedo, Pablo Zalba Bidegain, Traian 
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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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 
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sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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