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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 20 ianuarie 2014, 15.00 - 18.30

și 21 ianuarie 2014, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 20 ianuarie 2014, la ora 15.15, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi PETI_OJ\1015250

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

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:

- 25 și 26 noiembrie 2013
- 5 decembrie 2013
Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale președintei

Președinta nu a avut nicio comunicare de făcut.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Petiția nr. 446/2007, adresată de Harry Shindler, de naționalitate britanică, privind 
dreptul de vot în alegerile parlamentare naționale al cetățenilor britanici care 
locuiesc în străinătate

Dna Charlotte Oliver a fost reprezentanta petiționarului. Ea a distribuit o scrisoare privind 
reclamația referitoare la hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (Shindler împotriva 
Regatului Unit, cererea nr. 19840/09), care a fost în defavoarea cazului dlui Shindler. Dna 



PE527.915v02-00 2/18 PV\1020678RO.doc

RO

Oliver a explicat că în cadrul unei reuniuni cu comisarul Vivian Reding, din septembrie anul 
trecut, Comisia a fost în favoarea examinării cazului privind dreptul de vot în alegerile 
parlamentare naționale al cetățenilor britanici care locuiesc în străinătate.

Dl Tibor Vaszi (CE-JUST) a declarat că Comisia este conștientă de această chestiune. 
Organizarea de alegeri naționale nu intră sub incidența legislației UE. El a informat reuniunea 
că Comisia a discutat această chestiune cu statele membre începând din 2010, iar în 2013, în 
contextul raportului privind cetățenia, CE a anunțat că va formula o propunere în mod 
constructiv pentru a permite cetățenilor UE care locuiesc în altă țară să își păstreze dreptul de 
vot în alegerile naționale din țara lor de origine. Dl Vaszi a concluzionat afirmând că CE va 
prezenta în curând, la începutul anului 2014, propunerile sale.

A intervenit: președinta.

Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea CE 
privind viitoarea comunicare, iar comisia va scrie comisarului Reding pentru a sprijini dreptul 
de vot în alegerile naționale din țara lor de origine al cetățenilor UE care locuiesc în 
străinătate și pentru a încuraja Comisia să ia inițiativă în această privință.

6. Petiția nr. 1138/2012, adresată de Vasileios Antonopoulos, de cetățenie elenă, în 
numele operatorilor de linii de transport cu autocarul din partea centrală și de nord 
a Greciei, privind dereglementarea transportului rutier de călători

Comisia, reprezentată de dl Orestis Nikou (COMP), a explicat că guvernul elen a întreprins 
demersuri în ceea ce privește liberalizarea transportului rutier de călători din Grecia și a 
întreprins o strategie pentru deschiderea sectorului în conformitate cu normele privind ajutorul 
de stat și cu legislația UE privind atribuirea de contracte pentru servicii de transport de 
călători, precum și pentru adoptarea legislației necesare. În ceea ce privește seria presupuselor 
avantaje selective acordate întreprinderilor KTEL SA, Comisia poate informa petiționarul că a 
început deja să examineze aspectele legate de normele pentru ajutoarele de stat, în urma unei 
reclamații din partea unei asociații de concurenți. Comisia nu a finalizat încă evaluarea și va 
întreprinde măsurile necesare, dacă este cazul.

Au intervenit: dl Salavrakos, președinta.

Decizie: s-a decis închiderea petiției. Va fi trimis un răspuns petiționarului.

7. Petiția nr. 711/2012, adresată de Mariysz Miasko, de cetățenie poloneză, în numele 
firmei de avocatură Kancelaria Prawne Viggen, privind interpretarea anumitor 
dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de 
abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

Comisia, reprezentată de dna Ewa Ptaszynska (MOVE), a afirmat că petiționarul nu este de 
acord cu formularea anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Ea explică că anexa IV 
prevede o listă a celor mai grave încălcări, iar aceste încălcări sunt definite în raport cu 
dispozițiile stabilite în diferite acte legislative ale UE privind transportul și este interpretată în 
contextul respectivelor norme. Este vorba în special despre cazurile de încălcare a legislației 
în ceea ce privește perioadele de conducere și perioadele de repaus ale șoferilor menționate la 
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punctul 1 din această anexă, care fac, în mod clar, trimitere la definițiile relevante din 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

A intervenit: președinta.

Decizie: s-a decis închiderea petiției. Va fi trimis un răspuns petiționarului. 

8. Petiția nr. 0021/2013, adresată de John Savage, de cetățenie britanică, privind 
costurile excesive aplicate de Parcul Allerton pentru recuperarea deșeurilor

Dl Jose J. Diaz Del Castillo, reprezentant al Comisiei (ENV), a informat că petiția abordează 
aspecte legate de mediu, de concurență, de ajutoare de stat și de achiziții publice și că 
proiectul în cauză este în etapa de planificare și că nu s-a acordat încă nicio autorizație de 
construcție. El a menționat că Regatul Unit reciclează 35 % din deșeurile solide municipale și 
incinerează 12 %. Potrivit cunoștințelor CE, Regatul Unit nu dispune de o legislație privind 
capacitatea de incinerare cum este cazul în alte state membre. În concluzie, CE a afirmat că, 
pe măsură ce se desfășoară acest proiect, el va fi probabil supus evaluării impactului asupra 
mediului și directivelor privind emisiile industriale.

Celălalt vorbitor în numele CE, dl Paulo Silva (MARKT), a declarată că în contractul privind 
proiectul nu există nicio încălcare a legislației UE privind achizițiile publice, precum 
domeniul de aplicare al diferitelor deșeuri, durata contractului și soluțiile tehnice.

Au intervenit: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández și președinta. Edward McMillan-
Scott a anunțat președinta ca va trimite scuzele sale pentru că nu a putut fi prezent la 
discutarea acestui punct.

Decizie: s-a decis închiderea petiției. Va fi trimis un răspuns petiționarului, prin care se face 
trimitere la declarațiile CE.

9. Petiția nr. 0768/2012, adresată de Ana Martina Varela Velo, de cetățenie spaniolă, 
cu privire la activitățile de minerit aurifer cu exploatare în carieră prevăzute în 
orașul Cabana (La Coruña, Galicia)

Petiționara, dna Ana Martina Varela Velo, și-a prezentat petiția privind proiectul de minerit 
aurifer cu exploatare în carieră din Corcoesto, aflat în orașul Cabana (provincia La Coruña, 
Galicia). Petiționara este îngrijorată cu privire la impactul devastator al proiectului asupra 
mediului, în special pentru că amplasarea minei ar fi la numai 140 de metri de râu și la câțiva 
kilometri de muntele care este special pentru păsări, precum și aproape de zone Natura 2000. 
De asemenea, mina ar fi prea aproape de zone agricole și de floră și faună. În final, petiționara 
propune ca proiectul să nu fie aprobat.

Dna Ana Miranda Paz, supleant al dlui Francisco Garcia Trigo, argumentează că mina de aur 
va avea numeroase consecințe asupra mediului, distrugând multe hectare de teren și de unități 
de pescuit, și va crea probleme grave de sănătate, întrucât se va folosi cianură în procesele 
tehnice. Informarea cu privire la acest proiect este în creștere, au fost inițiate campanii și s-au 
desfășurat demonstrații mari de 15-20 000 de persoane. De asemenea, petiționara menționează 
că comunitățile științifice s-au opus proiectului. Ea a concluzionat atrăgând atenția CE că 
proiectul nu este doar o problemă a Galiciei, ci a Uniunii Europene în ansamblu.
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Dna Noelia Vallejo Pedregal, DG ENV din cadrul CE, a menționat că CE a solicitat informații 
autorităților spaniole și a primit răspunsuri, inclusiv rapoarte ale birourilor din Galicia pentru 
mediu și infrastructură, care arată că proiectul privind mina nu a fost autorizat. Potrivit 
informațiilor oficiale, pe care autoritățile spaniole le-au transmis, procedurile de refuzare a 
proiectului au început și, dacă va exista un nou proiect, acesta va trebui să treacă prin toate 
procesele relevante.

Au intervenit: Antolín Sánchez Presedo a specificat că el nu se opune în principiu minelor de 
aur, dar că este esențial să se aibă în vedere legislația comunitară și modul în care este 
aplicată. El a menționat că proiectul este în prezent refuzat, potrivit informațiilor de care 
dispune CE. Cu toate acestea, petițiile ar trebui să rămână deschise până când se primesc 
informațiile finale.

Willy Meyer, vicepreședinte, a declarat că se pare că proiectul va fi anulat și va scuti zona de 
numeroase consecințe foarte negative asupra mediului și de probleme de sănătate care ar fi 
cauzate de utilizarea de cianură. Chiar dacă s-a declarat că proiectul nu va continua, el a 
sugerat ca petițiile să fie păstrate deschise pentru orice eventualitate pentru a se asigura că 
decizia Guvernului din Galicia nu este una temporară.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández a fost de acord cu vorbitorul anterior și a argumentat că ciclul 
de viață al minei de aur ar fi foarte limitat, ceea ce ar însemna că toate dezavantajele aferente 
deschiderii minei ar dura foarte mult. Membrul a propus comisiei să păstreze deschis acest 
punct până la obținerea unei decizii ferme și definitive din partea Galiciei.

Francisco Jose Millán Mon a declarat că autoritățile spaniole și, în special, cele din Galicia 
sunt conștiente de efectele nocive ale acestui proiect și s-a declarat că acesta nu va continua. 
Întrucât nu pot fi îndeplinite cerințele tehnice, economice și de mediu, proiectul a fost respins. 
Aceste informații pot fi găsite și în mass-media din Galicia. Atunci când comisa va primi o 
decizie definitivă, petiția poate fi închisă.

Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepreședinte, a menționat că, întrucât nu există nicio 
autorizație pentru acest proiect, nu există niciun caz. Declarația CE a fost foarte clară. Petiția 
poate rămâne deschisă până la primirea respingerii oficiale.

Dna Miranda Paz a făcut o observație potrivit căreia petiția ar trebui să rămână deschisă. Ea a 
menționat că nu există nicio autorizație deoarece proiectul nu dispune de suficiente fonduri.

Decizie: s-a decis ca petiția să rămână deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea CE privind viitoarea comunicare.

La ora 16.12 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Willy Meyer (vicepreședinte).

10. Petiția nr. 0095/2012, adresată de Julio Martín De Eugenio Manglano, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de 
Valdemoro”, cu privire la un proiect de stație de epurare a apei din Valdemoro și 
Cimpozuelos (Madrid), care ar avea un impact asupra rețelei Natura 2000 și ar 
încălca Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările

și
Petiția nr. 0282/2012, adresată de Javier Carrillo Castaño, de cetățenie spaniolă, în 
numele „EQUO”, privind infrastructura de epurare a apei din Valdemoro și 
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Cimpozuelos (Madrid), care afectează rețeaua Natura 2000 și încalcă Directiva 
EIM, Directiva privind habitatele și Directiva privind pasările

Dl Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, un petiționar, a declarat că nu s-a efectuat o 
evaluare suficientă a impactului asupra mediului și, prin urmare, aceste două proiecte ar trebui 
respinse. Aceste arii sunt protejate de mai multe directive europene și în cadrul Natura 2000. 
El a concluzionat afirmând ca va exista o amplasare alternativă a acestui proiect, iar 
autoritățile sunt conștiente de acest fapt. Potrivit petiționarului, încă este timp pentru a se 
schimba proiectele.

Dl Jose M. Ramos Florido, vorbitor în numele CE, a informat că a fost deschisă o anchetă 
privind aceste proiecte. Întrucât stația de epurare a apei va fi amplasată în apropierea rețelei 
Natura 2000, trebuie efectuată evaluarea impactului asupra mediului. De asemenea, sunt 
vizate și alte directive. Vorbitorul a subliniat că, în ceea ce privește proiectul din Valdemoro, 
a existat o evaluare obligatorie a impactului, care a indicat faptul că ar putea exista un 
eventual impact asupra mediului din zonă. În ceea ce privește celălalt proiect, autoritățile 
spaniole au declarat că nu este necesară o evaluare a impactului. Proiectele încă nu sunt 
continuate, nu a început nicio lucrare de construcție și nu există nicio finanțare din partea UE 
pentru aceste proiecte.

Au intervenit: Iñaki Irazabalbeitia Fernández a solicitat mai multe informații privind 
amplasările alternative și costurile lor.

Dl Javier Carrillo Castaño, un petiționar, a menționat că conductele vor afecta habitatele și 
există motive pentru care ar trebui realizată o nouă evaluare a impactului.

Willy Meyer, vorbitor în numele partidului său, a declarat că nimeni nu contestă nevoia stației 
de epurare a apei, dar trebui găsit echilibrul cu mediul, iar stația nu trebuie construită cu orice 
cost. Prin urmare, el a declarat că trebuie să ne axăm pe alternative.

Decizie: petițiile vor rămâne deschise în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
CE. Comisia va căuta informații privind amplasamentele alternative.

11. Petiția nr. 0838/2012, adresată de Vasilis Hadjievangelou, de cetățenie cipriotă, 
privind presupusele încălcări ale drepturilor omului în Cipru

Dl Vincent Depaigne, CE (JUST), a subliniat că CE și Uniunea pot acționa numai dacă există 
o competență acordată prin tratate. CE a examinat petiția și nu poate stabili nicio legătură 
între petiție și legislația europeană. Dreptul de proprietate ține de legislația națională, dacă nu, 
nu există nicio astfel de legătură. În concluzie, el a declarat că acest proces nu mai poate 
continua.

A intervenit: Vicepreședintele a declarat că acest tip de probleme sensibile ar trebui 
monitorizat, iar punctul ar trebui să rămână deschis.

Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea CE. 

12. Petiția nr. 1653/2010, adresată de Markella Isaia-Tsiakka, de cetățenie cipriotă, în 
numele „Mișcării din Cipru a refugiaților și mamelor strămutate”, privind 
discriminarea împotriva copiilor femeilor refugiate
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Dl Nikolaos-I. Iliopoulos, în numele CE (JUST), a declarat că este aplicabilă Carta drepturilor 
fundamentale numai atunci când se pune în aplicare legislația UE. El a declarat că CE a avut o 
corespondență extinsă cu petiționara, care a depus și o reclamație la CE, pe care Comisia a 
închis-o ulterior. Motivul a fost că prestațiile sociale nu sunt reglementate de legislația UE. 
CE a înaintat reclamația Curții Europene a Drepturilor Omului.

Au intervenit: Jarosław Leszek Wałęsa a întrebat dacă petiția ar putea rămâne deschisă până 
când este disponibil răspunsul CEDO. Vicepreședintele a declarat că, la fel ca aspectul 
anterior, această petiție reprezintă, de asemenea, un punct sensibil.

Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea CE 
privind rezultatele CEDO, iar comisia va consulta în această privință Comisia pentru 
drepturile femeilor pentru un aviz.

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

13. Reuniune a coordonatorilor

* * *

Marți, 21 ianuarie 2014

Reuniunea s-a deschis la 9.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

14. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

1) Monitorizarea petițiilor privind imigrația

Coordonatorii au considerat că petițiile privind imigrația, în special cele legate de 
Lampedusa, au o valoare foarte importantă și au decis să trimită o scrisoare guvernului 
elen prin care să solicite informații privind planurile Președinției elene în această 
privință.

2) Cereri pentru proceduri de urgență 

Coordonatorii au decis să accepte cererile de urgență privind petițiile pentru care au fost 
furnizate rezumate și recomandări (1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 
2761/2013, 2843/2013). Pentru toate celelalte, eu ajuns la concluzia să folosească o 
procedură scrisă (0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 
1639/2013, 1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 
2318/2013, 2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). 
Prin urmare, coordonatorii vor primi o listă cu restul de petiții solicitate, cu recomandări 
provizorii privind admisibilitatea, până joi dimineață (23.1.2014). Se așteaptă un 
răspuns cât mai curând posibil din partea coordonatorilor. 

3) Cereri de modificare a recomandărilor privind petiții noi
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i) Cererea de schimbare a statutului petiției (0655/2013) ca fiind admisibilă a fost 
respinsă. 

ii) Cererea de schimbare a statutului petițiilor (seria 725-825/2013, mai multe solicitări, 
0884/2013 și 0829/2013) ca fiind admisibile a fost respinsă. 

4) Misiune urgentă în Tarent privind planul ILVA 

Coordonatorii au confirmat decizia lor anterioară de a nu desfășura nicio misiune nouă 
înainte de alegeri. Cu toate acestea, pe baza propunerii dlui Jahr, s-a convenit că orice 
membru al Comisiei PETI ar putea să efectueze o viză în Tarent și să raporteze 
comisiei. 

5) Dizabilități

Comisia EMPL este comisia responsabilă în această privință. Comisia PETI trebuie să 
monitorizeze cu atenție evoluția și să fie pregătit să acționeze, dacă este nevoie. 

6) Audiere publică în cadrul primei inițiative cetățenești europene 

Comisia ENVI organizează o audiere privind tema „Right2Water” în cadrul primei 
inițiative cetățenești europene. PETI și alte două comisii sunt asociate la audiere. 
Coordonatorii au discutat rolul PETI și au încurajat membrii să participe în mod activ la 
eveniment. Dna Mazzoni, președinta, se va adresa în cadrul audierii în sesiune de 
deschidere. Audierea va avea loc la 17 februarie 2014, la ora 15.00, sala JAN 4Q2.

7) Planificarea ordinii de zi viitoare

Dna Belier a solicitat ca petițiile privind Notre Dame des Landes (1342/2013 și 
1645/2013) să fie incluse în viitoarea ordine de zi. Cererea a fost respinsă.

8) Proiecte de ordine de zi

Proiectul de ordine de zi pentru luna februarie a fost aprobat și va fi diseminat de către 
secretariat.

9) Portalul web – informații actualizate cu privire la stadiul actual

Membrii au salutat progresul înregistrat în ceea ce privește dezvoltarea noului portal 
web al comisiei și etapa-pilot, care a începe săptămâna aceasta. Președinta va raporta în 
cadrul următoarei reuniuni din februarie cu privire la etapa-pilot și va recomanda data 
de lansare a portalului. Membrii sunt invitați să participe la sesiuni de formare 
organizate de DG ITEC și DG COMM, miercuri și joi, săptămâna curentă. Informații 
separate vor fi transmise de secretariat.

10) Chestiuni diverse
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(a)Informații actualizate privind procedurile de lucru ale comisiei (petiții 
înregistrate, rezumate trimise spre traducere, rezumate distribuite membrilor)

Coordonatorii au luat act de cele mai recente informații privind numărul însemnat de 
petiții înregistrate în 2013 comparativ cu 2012 și 2011. Anul trecut, 2862 de petiții au 
fost înregistrate, ceea ce înseamnă o creștere de 45 % comparativ cu 2012 și 102% 
comparativ cu 2011. 

De asemenea, s-a constatat că au fost distribuite rezumate membrilor până la seria 
925/2013, cu termenul-limită de adoptare: 20 ianuarie 2014. Aproximativ 10 000 de 
petiții au fost tratate pe parcursul mandatului 2009-2014.

Va fi pregătit un rezumat al cheltuielilor suportate pentru petiționarii invitați să se 
adreseze în cadrul reuniunilor comisiei.

(b) Raportul special al Ombudsmanului European privind Frontex

Coordonatorii au constatat că, în plus față de deciziile din reuniunea din 
16 decembrie 2013, a fost trimisă Conferinței președinților de comisie o nouă cerere de 
pregătire a raportului special al Ombudsmanului European privind Frontex.

15. Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în 2013

Jarosław Leszek Wałęsa, raportor, a explicat că raportul înseamnă mai mult decât un rezumat 
al activităților din ultimul an, este o imagine de ansamblu a întregului mandat parlamentar. 
Raportul are trei părți: a) rezumatul, b) noul orizont și c) metodele de lucru. El a spus că este 
foarte important că comisia va adopta noul regulament intern și, în consecință, Parlamentul va 
revizui Regulamentul de procedură. Raportorul a concluzionat informând că raportorii 
alternativi au convenit să lucreze numai cu versiunea în limba engleză a raportului pentru a 
economisi timp. Termenul pentru amendamente este 27.1.2014, iar pentru adoptare este 
reuniunea din 11.2.2014.

Au intervenit: Heinz K. Becker a fost satisfăcut de raport. El a declarat că activitatea comisiei 
ar trebui să dezvolte cooperarea cu celelalte comisii. El a indicat că va depune niște 
amendamente.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández a declarat că nu ar trebui să existe un obicei de a lucra numai 
cu o singură limbă și că data aceasta ar trebui considerată o excepție. El a sugerat că raportul 
ar trebui să inclusă și concluzii politice precum creșterea considerabilă a numărului de petiții 
în ultimii ani și resursele foarte limitate ale comisiei pentru prelucrarea tuturor petițiilor. El a 
declarat că portalul web ar trebui lansat cu mult înainte de sfârșitul mandatului, în speranța ca 
va ajuta activitatea noastră. De asemenea, este necesară mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește vizitele efectuate de comisie.

Charalampos Angourakis a regretat faptul că raportul a fost disponibil doar într-o singură 
limbă. El declară că este esențial să se aducă în discuție aspectele pe care le-a tratat comisia și 
că ar trebui enumerate spre a fi vizualizate principalele puncte, întrucât ar putea fi exprimate 
idei, în toate chestiunile care vizează UE. Astfel ar putea să se dea posibilitatea de a formula
concluzii privind diferitele domenii de politică ale UE. Comisia noastră este cea mai în 



PV\1020678RO.doc 9/18 PE527.915v02-00

RO

măsură să formuleze observații și sugestii privind unele directive și punerea lor în aplicare. În 
final, el a declarat că nu este de acord cu punctul 21 din raport (cetățenia europeană).

Jarosław Leszek Wałęsa a formulat observații privind propunerile formulate în cadrul 
dezbaterii de îmbunătățire a proiectului de raport și a salutat amendamentele.

Președinta a reamintit că există o creștere de 45 % a numărului de petiții din 2013 comparativ 
cu anul anterior și că aproximativ 10 000 de petiții au fost depuse pe parcursul acestui mandat 
parlamentar începând cu 2009.

Decizie: Termenul pentru depunerea de amendamente va fi 27.2.2014. Votarea privind 
raportul se va desfășura în cadrul reuniunii din 10-11.2.2014.

16. Raport privind vizita de informare din Grecia (17-20.9.2013)

Carlos José Iturgaiz Angulo, șef al delegației, a declarat că delegația a fost mulțumită de 
vizitele efectuate în diferite zone și de reuniunile cu numeroase autorități și localnici. În 
raport, s-au formulat 11 recomandări privind colectarea deșeurilor la nivel național și 
amplasamentele depozitelor de deșeuri. Directivele UE privind mediul trebuie respectate, iar 
informațiile publice privind planurile trebuie detaliate și puse la dispoziția cetățenilor, ceea ce 
ar putea face posibile propriile lor evaluări. De asemenea, el a declarat că CE trebuie să își 
revizuiască politica privind finanțarea publică și să monitorizeze modul în care finanțările au 
fost utilizate. Pot fi votate amendamente la raport în cadrul următoarei reuniuni.

Dl Ioannis Couniniotis, CE (ENV), a declarat că CE ia act de recomandări. El a subliniat că, în 
ceea ce privește cele trei petiții privind Grammatiko, care au fost discutate anterior, Consiliul 
elen a statuat în numeroase ocazii, iar deciziile au fost pentru continuarea proiectului. CE va 
supraveghea proiectul, dar în această etapă nu vede nicio încălcare a legislației UE. În ceea ce 
privește depozitul de deșeuri din Karvounari, el a declarat că au existat unele probleme, dar și 
îmbunătățiri clare, iar Comisia așteaptă mai multe informații pentru a realiza o analiză mai 
aprofundată. În ceea ce privește celelalte petiții menționate de CE, se află în desfășurare 
examinări amănunțite.

Președinta a solicitat Comisiei să formuleze observații și cu privire la raport, nu numai la 
propriile acțiuni.

Au intervenit: Nikolaos Chountis a declarat că trebuie să lucrăm mai sistematic, adică trebuie 
adoptate măsuri adecvate pentru a pune capăt anumitor proiecte, în special în cazul cărora se 
vor irosi fonduri sau nu au fost realizate studiile necesare. El a declarat că sunt corecte 
concluziile raportului, dar comisia trebuie să fie mai specifică în diverse cazuri pe care le-a 
văzut, întrucât cetățenii așteaptă eforturi concrete pentru o schimbare.

Charalampos Angourakis a declarat că există, de asemenea, în prezent o problemă legată de 
smog generat de arderea lemnului, ceea ce creează probleme majore de sănătate. El a declarat 
că misiunea a fost foarte utilă, dar, în ciuda tuturor eforturilor, delegația a văzut numai o mică 
parte a problemei. Problemele legate de mediu sunt așa de mari încât ar trebui să se discute și 
despre penalizarea anumitor autorități, organisme, organizații, în cazul în care nu au pus în 
aplicare ceea ce ar fi trebuit. De asemenea, el a declarat că, în raport, comisia ar trebui să fie 
mai specifică.
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Nikolaos Salavrakos a declarat că, în mod cert, în Grecia există numeroase probleme legate de 
poluare și deșeuri. Cu toate acestea, problema este cât de departe poate merge comisia în 
termeni juridici, întrucât deșeurile țin de principiul subsidiarității. El sugerează ca punctele 6, 
7 și 8 din raport să fie mai clare și mai specifice, astfel încât să se acorde o mai mare atenție 
gestionării deșeurilor.

Zbigniew Zaleski a declarat că aceste dezbateri ar trebui să aibă loc în etapa de planificare 
astfel încât ambele părți să fie conștiente de beneficiile și consecințele proiectelor.

Marino Baldini a dorit să sublinieze importanța unui șef competent al delegației de informare, 
precum și că în acest caz membrii greci au fost implicați în mod activ. El a declarat că această 
vizită ar putea fi un exemplu al modului în care acest tip de activitate ar trebui efectuată.

Petiționarul Kyriakos Gkikas solicită încetarea tuturor infracțiunilor împotriva mediului care 
au loc în Grecia. Toate aceste tipuri de proiecte ar trebui examinate cu atenție în conformitate 
cu legislația privind mediul, luând în considerare acțiuni adecvate în materie de reciclare. 

Carlos José Iturgaiz Angulo a încheiat dezbaterea declarând că vor fi incluse în raportul final 
observații și că discuția arată cât de importantă a fost vizita. El a declarat că nu putem folosi 
nicio sancțiune și că nu ține de competența noastră, iar cetățenii ar fi mai mulțumiți să vadă 
propuneri din partea noastră, decât penalizări. El a solicitat membrilor să sugereze 
amendamente la punctele 6, 7 și 8.

Decizie: Adoptarea raportului va avea loc în cadrul reuniunii din februarie. 

La ora 10.30 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Willy Meyer (vicepreședinte). 

17. Raport privind cetățenia UE – 2013. Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, 
viitorul dumneavoastră

Dl Nikolaos Salavrakos, raportorul, a declarat că așteaptă orice observație și orice contribuție 
la raportul său. 

Dna Nathalie Stockwell, Comisia (JUST), a subliniat că au fost deja realizate foarte multe 
începând din 2010. Lista realizărilor se găsește pe site.

Au intervenit: Heinz K. Becker a propus includerea în scris în raport a 25 de măsuri puse în 
aplicare, menționate de CE. Cetățenia europeană ar trebui tratată ca o realizarea importantă; 
cu toate acestea, aspecte precum armonizarea drepturilor de pensie sau tratamentul aplicat 
resortisanților unor țări terțe nu sunt chestiuni care țin de acest raport.

Nikolaos Chountis a declarat că este de acord cu amendamentele de compromis 3, 4, 5, 6, 7 și 
8. Nu a fost de acord cu alte două amendamente. 

Tatjana Ždanoka a declarat că cetățenia europeană ar trebui să fie apreciată mai mult și ar 
trebui acordată persoanelor care au, de exemplu, pașaport leton sau eston, dar care nu sunt 
considerate cetățeni în alte state membre, fără drepturi depline, inclusiv drepturi de vot

Victor Boștinaru a declarat că ar trebui considerate o problemă fundamentală majoră 
drepturile cetățenilor de a vota și de a candida la alegeri. Această chestiune ar trebui 
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examinată împreună cu raportorul și, ca rezultat, să se formuleze o declarație clară pentru o 
reacție din partea Comisiei. 

Nikolaos Salavrakos a declarat că se pot analiza principii generale în raport fără a merge prea 
departe în domeniul subsidiarității. 

Decizie: votarea privind raportul se va desfășura în cadrul reuniunii din februarie. 

18. Petiția nr. 1175/2012, adresată de Tania Jackson, de cetățenie britanică, privind 
construcția planificată a două reactoare nucleare în Hinkley Point, Regatul Unit

Dl Santiago Martinez Iglesias, CE (ENER), a declarat că Comisia consideră că sistemul actual 
de protecție împotriva radiațiilor ține cont de dependența legată de vârstă și gen a riscurilor în 
materie de radiație și asigură o protecție adecvată împotriva pericolelor care decurg din 
expunerea la radiații ionizante atât pentru femei, cât și pentru bărbați, precum și pentru sugari 
și copii. În avizul său adoptat în iulie 2012, în conformitate cu articolul 41 din Tratatul 
Euratom, Comisia a adoptat punctul de vedere conform căruia investiția planificată privind 
două reactoare nucleare din Hinkley Point a îndeplinit obiectivele Tratatului Euratom. El a 
subliniat că este o responsabilitate națională să se asigure că centralele termice dispun de un 
nivel suficient de securitate și siguranță și se iau în considerare testele de risc, care au fost 
lansate după accidentul de la Fukusima. 

Au intervenit: Keith Taylor a declarat că CE nu a mers suficient de departe în ceea ce privește 
anchetele și examinările, în special deoarece femeile sunt supuse unui risc mare de 
nerespectare a semnalelor privind radiațiile. El solicită o fundamentare suplimentară a acestei 
chestiuni.

Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea CE.

19. Petiția nr. 413/2012, adresată de Petar Troyanski, de cetățenie bulgară, în numele 
Asociației pentru libertatea de expresie „Anna Politkovskaya”, privind presupusele 
neregularități legate de centralele nucleare din Bulgaria

Dl Santiago Martinez Iglesias, CE (ENER), declară că Bulgaria este cea în măsură să decidă 
dacă să construiască sau nu o nouă centrală nucleară pe teritoriul său. În orice caz, legislația 
UE și Euratom trebuie respectată. Orice proiect de investiții trebuie notificat în temeiul 
articolului 41. În acest caz, în 2008 Comisia a adoptat o opinie potrivit căreia toate aspectele 
investiției erau conforme cu obiectivele Tratatului Euratom. În ceea ce privește anchetele 
privind presupusa „supraproducție” de energie electrică de la centrala nucleară existentă de la 
Kozlodui și de la viitoarea centrală nucleară de la Belene, Comisia nu poate face observații, 
deoarece această competență le revine autorităților naționale. De asemenea, el a menționat că, 
în ceea ce privește solicitările din petiție referitoare la condamnarea penală a unor persoane, 
Comisia nu poate face observații, deoarece dreptul penal este de competența exclusivă a 
statelor membre.

Au intervenit: Iñaki Irazabalbeitia Fernández a declarată că Comisia are dreptate în ceea ce 
privește competențele sale în această chestiune și că documentele compilate de autoritățile 
bulgare par să îndeplinească standardele UE. El a dorit să își exprime din nou opinia 
împotriva utilizării de centrale nucleare.  



PE527.915v02-00 12/18 PV\1020678RO.doc

RO

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea CE.

20. Petiția nr. 1666/2013, adresată de P.T., de cetățenie română, în numele Asociației 
„Salvați cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi”, privind presupusa încălcare a 
legislației europene cu privire la construirea unui număr mare de clădiri în zona 
istorică „Parcelarea Bazilescu” (București, România)

Dl P.T., petiționar, președinte al asociației care a depus petiția, a declarat că există proiecte 
majore de construcție alcătuite din peste 200 de clădiri, în curs de desfășurare, în două zone 
din București care includ și o zonă de monumente istorice. Din cauza influenței a anumitor 
grupuri de interese, autoritățile bucureștene încalcă regulamentele de urbanism. Sunt în curs 
de desfășurare lucrări de construcție, care nu lasă niciun spațiu verde în zonele înconjurătoare, 
și, de asemenea, sunt neglijate locurile de parcare ale clădirilor. El solicită ajutor din partea 
Europei pentru a proteja România. 

Dna Daniela-Valeria Andrei, reprezentantă a CE (ENV), a informat că petiția este foarte 
recentă, iar Comisia desfășoară o investigație în prezent și va oferi un răspuns scris, în 
conformitate cu normele.  

Au intervenit: Victor Boștinaru a declarat că acest proiect este tipic pentru ceea ce se întâmplă 
în București. Zona respectivă din București a fost întotdeauna o zonă verde, chiar și în 
perioada comunistă, și este cel mai mare spațiu verde din oraș. Pe măsură ce proiectul 
continuă, poluarea crește. De asemenea, el a menționat că zona este protejată în mod special 
împotriva construcției de clădiri înalte și are un caracter istoric. Nici chiar cerințele de 
siguranță în caz de cutremur nu au fost respectate. Orașul București a adoptat o abordare 
foarte liberală în ceea ce privește acest proiect, iar în ceea ce privește clădirile, București este 
zona cu cel mai mare risc din România.. Vorbitorul consideră că în acest proiect este vorba 
despre spălare de bani. Ar trebui transmis un mesaj clar Parlamentului României, Senatului, 
precum și autorităților orașului București și Avocatului Poporului din România.

Decizie: Petiția va rămâne deschisă. S-a decis să se solicite Comisiei Europene să ofere un 
răspuns cât mai curând posibil, să se trimită petiția Comisiei pentru petiții din cadrul 
Parlamentului României și Senatului, precum și Avocatului Poporului din România.

21. Petiția nr. 359/2012, adresată de Maria Elena Solís Yánez, de cetățenie spaniolă, 
privind autorizarea prospectării petrolului în Fuerteventura și Lanzarote (Insulele 
Canare) și presupusa încălcare a Directivei privind evaluarea impactului asupra 
mediului și a Directivei privind habitatele

și
Petiția nr. 559/2012, adresată de Pedro Hernández Camacho, de cetățenie spaniolă, 
însoțită de 164 de semnături, privind autorizarea prospectării de petrol în 
Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare), care se pretinde că ar încălca 
Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului și Directiva habitate

și
Petiția nr. 683/2012, adresată de Maria del Carmen Cabrera González, de cetățenie 
spaniolă, privind autorizarea prospectării petrolului în Fuerteventura și Lanzarote 
(Insulele Canare) și presupusa încălcare a Directivei-cadru privind apa

și



PV\1020678RO.doc 13/18 PE527.915v02-00

RO

Petiția nr. 1826/2012, adresată de Daniel Pérez Creus, de cetățenie spaniolă, privind 
autorizarea prospectării de petrol în Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare)

și
Petiția nr. 801/2013, adresată de María Mercedes Gómez Sande, de cetățenie 
spaniolă, privind autorizarea activităților de prospectare a petrolului în 
Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare)

Dl Pedro Hernandez Camacho, petiționar, a explicat că cele cinci petiții privesc o problemă 
legată de mediu și energie în contextul activităților de prospectare a petrolului din 
Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare). El declară că guvernul spaniol a autorizat 
operațiuni de forare în ape adânci în zonă, care constă în peste 6 000 de kilometri pătrați. 
Anual, peste 12 milioane de turiști vizitează Insulele Canare. Prin aceste proiecte, un bun 
național al insulelor a fost pus în pericol pentru beneficiul unei societăți petroliere private. 
Directiva privind activitățile de forare în ape adânci nu a fost respectată și nu au fost 
examinată nicio alternativă. Activitățile de forare pot cauza și riscuri seismice. Totuși, CE este 
pe deplin conștientă de toate acestea, dar a închis ochii și nu a reacționat la aceste proiecte.

Se prezintă un material video. Au intervenit: Richard Steiner, Marisa Tejedor și Horst Likens. 
Discursul dlui Wilson este furnizat în scris. 

Dna Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, petiționară, a subliniat că apa de mare este singura 
sursă de apă potabilă din Insulele Canare, întrucât nu există râuri, lacuri sau precipitații prea 
însemnate. Apa este un bun comun, și nu ceva de pe urma căruia să se facă profituri în afaceri. 
Ea a declarat că petiționarii se luptă și pentru generațiile viitoare și că este de neconceput ca 
așa ceva să se poată întâmpla în secolul 21. 

Dl Domingo Montanez Montanez, petiționar, a subliniat riscurile care ar putea fi cauzate dacă 
ar apărea scurgeri pe parcursul operațiunilor de forare în ape adânci. Dependența insulei de 
instalațiile de desalinizare pentru toată apa dulce creează o vulnerabilitate specială în cazul 
unei deversări de petrol. Evident, pagubele ar fi foarte nocive și nu există nicio garanție clară 
că nu se vor întâmpla. 

Dna Maria Mercedes Gomes Sande, petiționară, a întrebat care este sensul tuturor 
regulamentelor europene, de exemplu, Convenția peisajului, dacă la nivel național aceste 
cerințe nu sunt respectate. La acest proiect nu există nicio participare din partea cetățenilor. 
Sunt încălcate norme privind amenajarea peisajului și nu sunt luate în considerare cerințe 
durabile pentru insule și turism. 

Dl Daniel Fernandez Gomez, Comisia (ENV), a declarat că ține de competența autorităților 
naționale să pună în aplicare și să respecte legislația UE și că va contribui la evitarea riscurilor 
impuse de o astfel de activitate. CE a solicitat informații autorităților spaniole, care au 
informat că proiectele de prospectare a petrolului au fost supuse unei evaluări a impactului 
asupra mediului privind efectele directe și indirecte pe care aceste proiecte le-ar avea asupra 
mediului. Înaintea acordării de către autoritățile competente a autorizației finale pentru 
proiecte, CE nu poate aprecia dacă a fost încălcată sau nu evaluarea impactului asupra 
mediului. După autorizarea proiectelor, CE va monitoriza foarte atent respectarea tuturor 
cerințelor din legislația UE.

Au intervenit: Juan Fernando López Aguilar a declarat că delegația socialistă spaniolă sprijină 
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pe deplin petiționarii. Există numeroase îndoieli potrivit cărora legislația UE privind mediul 
nu a fost respectată. Un turism durabil reprezintă însăși coloana vertebrală a insulelor, iar 
acest proiect este în contradicție. De asemenea, există îndoieli cu privire la directivele privind 
investițiile publice și private, fauna și flora și zonele protejate legate de sistemul Natura 2000. 
De asemenea, nu există concurență, întrucât toate proiectele sunt oferite unei singure societăți. 
El a solicitat suspendarea acestui proiect. 

Victor Boștinaru a reamintit catastrofa petrolieră din Golful Mexic și impactul său 
semnificativ și a declarat că CE ar trebui să ia în considerare învățămintele desprinse din acea 
tragedie. El a declarat că evaluarea privind mediul a fost realizată exclusiv pentru acest 
proiect. În prezent, sunt în curs de desfășurare negocieri privind amendamente la directivă, 
care au ca scop transparența, obiectivitatea și prevenirea conflictelor de interese în cazuri 
similare cu acest proiect. El a reamintit că autoritățile locale și oamenii se opun proiectului și 
că nu a existat nicio consultare cu părțile interesate și că nu au fost căutate surse alternative. 

Gabriel Mato Adrover a declarat că CE nu a constatat nicio încălcare a legislației. El a 
declarat că au existat numeroase consultări publice privind proiectul; cum ar fi tot felul de 
instituții, autorități locale, ONG-uri, pescari, fiind consultat chiar și clubul bicicliștilor 
ecologici, ceea ce a dus la consultarea a mii de persoane. 

Raül Romeva i Rueda a declarat că nu s-a realizat o consultare adecvată, iar opiniile 
oamenilor au fost respinse. Proiectul se împotrivește modelului de energie curată din surse 
regenerabile. De asemenea, el a subliniat că impactul asupra mediului este grav și ireversibil.

Vicente Miguel Garcés Ramón a declarat că UE are obligația să monitorizeze situația de pe 
teritoriul UE, iar autoritățile locale se împotrivesc acestui proiect și trebuie să se țină seama de 
acest lucru. El a solicitat Comisiei să fie mai energică și să insiste să obțină mai multe 
informații de care nu dispune încă. De asemenea, ar trebui să se insiste ca guvernul spaniol să 
garanteze că localnici nu se confruntă cu niciun pericol în ceea ce privește mijloacele lor 
economice de trai și turismul. Comisia ar trebui să solicite CE să continue aceste anchete.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández consideră că acest proiect depășește chestiunile legate de 
directivă, întrucât privește drepturile fundamentale ale oamenilor. În acest caz, problema ține 
de apa potabilă, deoarece există o amenințare și ar trebui să se apere drepturile privind apa 
potabilă ale cetățenilor din insule. Activitățile de prospectare a petrolului din zona costieră a 
insulelor contravin acestui principiu.

Willy Meyer, vicepreședinte, a declarat că este chiar surprins că societatea civilă trebuie să 
ajungă aici pentru a solicita principiile de precauție în cazul unui astfel de proiect, și nu 
Comisia Europeană, ale cărei răspunsuri la reclamațiile depuse sunt contradictorii. El și-a 
exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că, potrivit dovezilor prezentate de expertul Richard 
Steiner, care a analizat evaluarea privind impactul asupra mediului prezentată de Repsol, 
unele foraje din Insulele Canare sunt mai adânci decât cel care a cauzat deversarea din Golful 
Mexic și că un astfel de proiect nu ar fi aprobat de autoritățile din SUA, având în vederea 
experiența avută cu un astfel de dezastru. De asemenea, el a indicat declarația lui Steiner 
potrivit căreia volumul de petrol deversat în cazul unui accident ar fi mult mai mare decât cel 
prevăzut în evaluarea privind impactul asupra mediului. 

Serviciile de interpretare s-au încheiat la ora 12.46. Reuniunea a continuat numai în limba 
spaniolă. 
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Decizie: petițiile rămâne deschise în așteptarea unor informații suplimentare din partea CE.

* * *

22. Petițiile de la secțiunea B

Următoarele petiții vor fi închise: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 0637/2012, 
1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 1450/2012, 
1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 1802/2012, 
1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Următoarele petiții vor fi mutate din secțiunea „B” și vor rămâne deschise: 0181/2011, 
0134/2012, 1321/2012 și 1555/2012.

o O o

23. Data și locul următoarei reuniuni
 10.2.2014, 15.00 - 18.30
 11.2.2014, 9.00 - 12.30

Vicepreședintele au încheiat reuniunea la ora 12.57.

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune din 16 decembrie 2013.
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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/ 
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Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
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Taylor (2)

187 (2)
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Juan Fernando López Aguilar (2), Antonio López-Istúriz White (2), Gabriel Mato Adrover (2), Francisco José Millán Mon (1), Raül 
Romeva i Rueda (2), Antolín Sánchez Presedo (1)

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/ 
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Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.1.2014
(2) 21.1.2014
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