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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2009)10-01

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 1 octombrie 2009, 10.15 - 12.35 și 15.10 - 17.15

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 1 octombrie 2009, la ora 10.15, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 428.285)

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 1-2 septembrie 2009 (PE 428.150): 
Procesul-verbal a fost aprobat cu o rectificare la pagina șapte, primul alineat, rândul al 
șaselea, unde termenii Madrid și au fost eliminați la cererea deputatei Pascale Gruny.

Au intervenit: deputata Pascale Gruny și președinta.

3. Examinarea amendamentelor și votarea proiectului de raport privind Raportul 
anual referitor la activitățile Ombudsmanului European în 2008 [2009/2088 (INI)] 
Raportoare: Chrysoula Paliadeli (S&D)

Raportoarea a prezentat proiectul de raport, subliniind importanța Ombudsmanului 
European pentru funcționarea globală a instituțiilor UE. Aceasta a încurajat toate 
instituțiile europene, în special Comisia Europeană, să coopereze cu Ombudsmanul și 
să întreprindă măsuri adecvate în vederea abordării concluziilor la care a ajuns acesta 
în urma investigațiilor sale. Raportoarea a mulțumit membrilor pentru contribuția 
adusă prin depunerea amendamentelor, precum și dnei Karen Chioti, din partea 
Secretariatului, pentru sprijinul acordat în pregătirea raportului.
Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny și președinta.
Decizie: Raportul, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat cu 19 voturi pentru și o 
abținere.
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4. Adoptarea proiectului de aviz adresat Comisiei pentru bugete privind proiectul 
general de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010 - Secțiunea 
VIII – Ombudsmanul European - Raportoare: AUKEN (Verzi/ALE)

A intervenit: președinta.
Decizie: Avizul a fost adoptat cu 19 voturi pentru și două abțineri.

5. Președinta a comunicat următoarele:

 În urma votului privind raportul Paliadeli și avizul Auken, comisia se va concentra 
asupra aplicării Directivei Habitate, pe baza unei prezentări generale a studiului extern 
din partea reprezentantului autorilor, Nicolas de Sadeleer. Studiul a fost transmis 
tuturor membrilor de către Departamentul Politici responsabil cu publicarea acestuia. 
Au fost invitați să participe la discuție membri ai Comisiei pentru mediu.

 Comisia va începe revizuirea unei serii se petiții specifice care se referă la aplicarea 
Directivei Habitate în mai multe țări ale UE.

 Petiționarii au precizat că vor fi prezenți pentru:
- punctul 12: Jean-Marie Salomon, reprezentând petițiile nr. 37/2005 și 

613/2009;
- punctul 13: David Cholon (președinte al Syndicat des Paludiers) și Jean-Paul 

Declerq, președinte al Asociației „Vert Pays Blanc et Noir”, pentru petiția nr. 
551/2008;

- punctul 19: Billy Leonard, din partea Irlandei de Nord, pentru petiția nr. 
650/2008 privind depozitele de deșeuri din comitatul Derry;

- punctul 21: Vinczay Tibor, primarul orașului Szentgotthqard (Ungaria),
pentru petiția nr. 1885/2008 privind o instalație de incinerare a deșeurilor; a 
fost prezent, de asemenea, Tibor Peto, reprezentantul Ministerului Afacerilor 
Externe al Ungariei.

 Punctul 15: petiția nr. 169/2007; petiționarul, Marc de Schower, a anunțat că, deși nu 
poate să participe, și-a rezervat dreptul de a face observații cu o ocazie viitoare: el va 
urmări dezbaterile transmise live pe internet.

 Vicepreședinta Agnès Hankiss va prezida reuniunea de după-amiază.

 Ordinea de zi de după-amiază va începe cu o discuție pe tema documentului de lucru 
prezentat de Diana Wallis referitor la „Agenda de la Stockholm”. Pentru acest punct, 
Comisia pentru petiții a fost asociată cu comisiile responsabile (JURI, LIBE și 
AFCO). Documentul de lucru evidențiază activitatea comisiei privind petițiile legate 
de aspectele cuprinse în „Agenda de la Stockholm”. Este posibil să se solicite 
prezentarea de amendamente specifice la proiectul de rezoluție care va fi pregătit de 
comisiile responsabile.

 Președinta a subliniat că a fost transmisă tuturor grupurilor, cu o săptămână înainte, o 
listă a petițiilor care trebuie redeschise sau închise pe baza considerentelor formulate. 
În cazul în care membrii nu vor face nicio observație pe marginea listei până la 
sfârșitul reuniunii, atunci aceasta va fi considerată aprobată. Președinta a precizat că
petiția nr. 734/2008 va rămâne deschisă.
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6. Comunicările președintei cu privire la deciziile coordonatorilor:

 Gestionarea procedurii privind petițiile: nu au existat observații în această fază, iar 
un alt schimb de opinii va avea loc, dacă este necesar, într-o etapă ulterioară, pe baza 
liniilor directoare existente;

 Desemnarea raportorilor/raportorilor pentru aviz conform sistemului d'Hondt
sau conform sistemului de puncte ori conform sistemului fără puncte: sistemul 
d’Hondt, cu toate că este un instrument valoros în activitatea globală a Parlamentului 
European, nu ar răspunde pe deplin specificității Comisiei pentru petiții, prin urmare, 
acesta ar trebui aplicat într-un format mai flexibil care să garanteze distribuirea 
echitabilă a rapoartelor și a avizelor în rândul grupurilor politice;

 Comisia pentru petiții va pregăti un aviz cu privire la raportul din proprie 
inițiativă referitor la încetarea pierderii biodiversității până în 2010 pentru care 
Comisia pentru mediu a solicitat autorizarea - Grupul S&D va desemna un deputat 
responsabil cu elaborarea avizului;

 De asemenea, Comisia pentru petiții va pregăti un aviz cu privire la cel de-al 26-
lea raport anual referitor la aplicarea dreptului comunitar de către Comisia 
pentru afaceri juridice: Grupul PPE va desemna un deputat responsabil cu 
elaborarea avizului;

 Sesizarea din partea plenului - petiția nr. 486/2008: Arlene McCarthy, deputat, a 
intervenit în numele petiționarului, Michael Schields, unul dintre alegătorii acesteia pe 
durata sesiunii plenare din 2009; aceasta a făcut apel la Comisia pentru petiții să 
intervină pe lângă autoritățile bulgare pentru a revizui de îndată dosarul cu probe, 
întrucât Secretarul de stat britanic pentru justiție a acordat o grațiere petiționarului. 
Comisia pentru petiții va contacta autoritățile bulgare;

 Măsurile ulterioare raportului Auken adoptat în luna martie 2009: discuția a fost 
amânată deoarece Margrete Auken nu a fost prezentă;

 Audierile comisarilor desemnați: urma să fie transmisă Conferinței președinților de 
comisii o scrisoare pentru a anunța dorința Comisiei pentru petiții de a participa la 
audierile viitorilor comisari, având în vedere intenția Președintelui Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso, de a numi un comisar pentru drepturi fundamentale și justiție și 
unul pentru drepturile cetățenilor;

 Procedura pentru alegerea Ombudsmanului European: ca și în trecut, va fi creat 
un site internet dedicat acestui lucru, astfel încât procedura de alegere să fie cât mai 
transparentă posibil pentru membri și opinia publică; o reuniune extraordinară a 
comisiei va avea loc luni, 19 octombrie 2009 la Strasbourg pentru a se pronunța cu 
privire la admisibilitatea candidaților. Reuniunea se va desfășura cu ușile închise;

 Chestiuni diverse: Președinta va insista pe lângă Guvernul României pentru a obține 
observațiile acestuia în legătură cu proiectul de construcție situat în apropierea 
Catedralei „Sfântul Iosif” din București (petițiile nr. 67/2007 și 149/2007); la o 
scrisoare adresată de fostul președinte al Parlamentului European, Hans-Gert 
Pöttering, nu s-a primit răspuns din partea prim-ministrului român.
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7. Petiția nr. 251/2007, adresată de Marin Galea, de cetățenie malteză, în numele lui 
Din L-Art Helva, însoțită de peste 10 000 de semnături, privind protejarea sitului 
Ta’Cenc (Gozo, Malta)

Petiția nr. 496/2006, adresată de M T Turvey, prezumtiv de cetățenie britanică, 
privind plângerea acestuia împotriva companiei de electricitate Sevillana-Endesa în 
legătură cu Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piața internă de 
energie electrică

Au intervenit: Isabel Lourenco de Faria (reprezentanta Comisiei), Simon Busuttil, 
John Attard-Montalto și președinta. 
Decizie: petiția va rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei, iar discuția va fi reprogramată într-o viitoare reuniune a comisiei imediat 
după reuniunea dintre Comisia Europeană și autoritățile malteze programată la 
mijlocul lunii octombrie 2009.

8. Prezentarea studiului privind „Legislația națională și practicile cu privire la punerea 
în aplicare a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, în special a articolului 
6”

Expertul, Nicolas de Sadeleer, a evidențiat principalele constatări ale studiului, insistând 
asupra următoarelor aspecte:

 este urgent ca toate statele membre să finalizeze procesul de desemnare a siturilor și să 
instituie măsuri de gestionare obligatorii pentru fiecare sit;

 statul membru trebuie să adopte o legislație care să ofere garanțiile specifice privind 
caracterul independent al evaluărilor de impact corespunzătoare (EIC) pentru a evita 
evaluările subiective (expertul a subliniat necesitatea calității științifice a EIC; este 
important să se ia în considerare toate impacturile directe și indirecte, inclusiv pe 
termen scurt și lung, precum și impacturile cumulative și combinate, analizând 
alternativele posibile și, dacă este cazul, măsurile compensatorii sau atenuante care 
vizează reducerea impacturilor negative ale unui proiect dat asupra integrității sitului);

 Comisia ar trebui să pregătească linii directoare noi pentru statele membre în ceea ce 
privește conținutul real al evaluărilor de impact corespunzătoare;

 procesul de luare a deciziilor ar trebui să fie cât mai transparent posibil și să includă o 
consultare publică organizată cât mai din timp, de preferat la momentul screening-ului 
(autoritățile competente ar trebui să ofere explicații specifice ori de câte ori o opțiune 
alternativă nu a fost considerată posibilă, explicând factorii care au dus la decizia 
acestora);

 autoritățile naționale ar trebui să solicite avizul Comisiei ori de câte ori un sit Natura 
2000 adăpostește habitate sau specii prioritare;

 Comisia Europeană ar trebui să aibă o atitudine mai hotărâtă în ceea ce privește 
deschiderea acțiunilor privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor 
membre pentru cazurile de nerespectare a Directivei Habitate.

Membrii, precum și reprezentanții Comisiei Europene, au salutat studiul și 
recomandările acestuia; aceștia au accentuat faptul că viitoarele activități trebuie să 
se concentreze asupra măsurilor care vizează mai degrabă o mai bună aplicare a 
Directivei Habitate decât revizuirea acesteia.
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Au intervenit: Nicolas de Sadeleer (expert), Carlos José Iturgaiz Angulo (care a 
înlocuit-o pe președintă la prezidiu în intervalul 11.05 - 11.25), François Kremer 
(reprezentantul Comisiei), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (care a 
înlocuit-o pe președintă la prezidiu în intervalul 11.25 - 11.30), Margrete Auken, 
Bairbre de Brún, Victor Boștinaru și președinta.

9. Petiția nr. 543/2008, adresată de Carlos Rios Torres, de cetățenie spaniolă, în numele 
asociației de protecție a mediului „Fauna de Cubelles”, însoțită de 2 720 de 
semnături, care protestează împotriva construcției unui pod peste estuarul râului 
Foix, care face parte dintr-o zonă de conservare Natura 2000

Au intervenit: Isabel Lourenco de Faria (reprezentanta Comisiei) și președinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

10. Petiția nr. 37/2005, adresată de Laurence de la Martinière, de cetățenie franceză, în 
numele asociației A.D.I.P.H.C.M., privind construcția unei autostrăzi importante 
care să ocolească orașul Orléans

Petiția nr. 613/2009, adresată de Jean Marie Solomon, de cetățenie franceză, în 
numele „MARDIËVAL”, privind utilizarea inadmisibilă a acordurilor de 
parteneriat public-privat pentru construirea podului Mardië (Loiret) 

Au intervenit: Jean-Marie Salomon (petiționarul), David Grimeaud și Christian 
Servenay (reprezentanții Comisiei) și președinta.
Decizie: reafirmarea opoziției față de construcția preconizată a podului de la Mardië; 
petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea Comisiei și 
se adresează o scrisoare Ministerului francez al Mediului.

11. Petiția nr. 0551/2008, adresată de Olivier Pereon, de cetățenie franceză, în numele 
Sindicatului muncitorilor din mlaștinile sărate, privind presupuse încălcări ale 
Directivei 92/43/CEE ca urmare a acordării unui permis de construcție în 
vecinătatea zonei protejate NATURA 2000 din Guerande

Au intervenit: Jean- Paul Declercq (în numele petiționarului), David Grimeaud și 
Joseph van der Stegen (reprezentanții Comisiei), Sandrine Bélier, Pascale Gruny și 
președinta. 
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei și se adresează o scrisoare primarului orașului Guérande și Ministerului 
francez al Mediului, subliniind îngrijorarea membrilor în legătură cu evaluarea 
insuficientă a consecințelor economice și de mediu ale proiectului Guérande, precum 
și față de practica generală de segmentare a proiectelor de dezvoltare majore (cum sunt 
cele la care se face referire in petițiile nr. 37/2005 și 613/2009) în vederea eludării 
legislației privind evaluarea impactului asupra mediului.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.35 și reluată la ora 15.10, fiind prezidată de 
Ágnes Hankiss (vicepreședintă).
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12. Examinarea documentului de lucru privind Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu: „Un spațiu de libertate, securitate și justiție 
în serviciul cetățenilor”, cunoscut și sub numele de „Programul de la Stockholm” –
raportoare pentru aviz Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis a salutat Programul de la Stockholm al Președinției suedeze și a subliniat 
faptul că scopul documentului de lucru este să evidențieze acele aspecte care coincid 
cu preocupările adresate de cetățeni Comisiei pentru petiții a Parlamentului European 
în căutarea unor soluții sau reparații. Aceasta a precizat că au fost primite petiții cu 
privire la multe dintre aspectele identificate în cadrul programului respectiv, subliniind 
că acestea demonstrează atât o discrepanță notabilă între așteptările cetățenilor și 
legislația UE, cât și problemele legate de punerea în aplicare de către statele membre a 
legislației deja existente. Ea s-a referit la chestiuni care variază de la exercitarea 
deplină a dreptului la liberă circulație și politica în materie de vize până la
recunoașterea reciprocă și participarea la viața democratică a Uniunii.

Au intervenit: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (reprezentanta Comisiei), Pascale 
Gruny, David Lowe (șef de unitate) și președinta.
Decizie: documentul de lucru privind Programul de la Stockholm a fost aprobat fără 
comentarii. Dna Wallis a fost mandatată să formuleze amendamente la proiectul de 
rezoluție care urmează să fie prezentat în comun de către Comisia pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru 
afaceri constituționale, la 8 octombrie 2009. Adoptarea proiectelor de amendamente 
de către Comisia pentru petiții va avea loc înainte de 22 octombrie 2009, prin 
procedură scrisă.

13. Petiția nr. 650/2008, adresată de Billy Leonard, de cetățenie irlandeză, privind 
îngrijorarea opiniei publice în legătură cu efectul nociv cumulat a patru situri de 
depozitare a deșeurilor situate în regiunea Ringsend (comitatul Derry, Irlanda de 
Nord)

Au intervenit: Billy Leonard (petiționarul), Stephanos Ampatzis și Jose Diaz Del 
Castillo (reprezentanții Comisiei), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, David 
Lowe (șef de unitate) și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei; președinta va adresa o scrisoare autorității Irlandei de Nord solicitând 
observațiile acesteia cu privire la chestiunile ridicate în petiție.

14. Petiția nr. 206/2007, adresată de David Rogers, de cetățenie irlandeză, privind 
mirosurile neplăcute și degradarea mediului în aproprierea gropii de gunoi 
Whiteriver din Collon (Irlanda)Au intervenit: Liam Cashman (reprezentantul Comisiei) 

și președinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

15. Petiția nr. 1885/2008, adresată de Viniczay Tibor, de cetățenie maghiară, în numele 
autorităților municipale din Szentgotthard, privind amplasarea unei instalații de 
incinerare a deșeurilor în Lafnitztal, Austria

Au intervenit: Tibor Viniczay (petiționarul), Stephanos Ampatzis (reprezentantul 
Comisiei), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún și 
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președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei; președinta va adresa o scrisoare autorităților austriece prin care își exprimă 
îngrijorarea membrilor cu privire la impactul proiectului asupra mediului; petiția va fi 
transmisă Comisiei pentru mediu pentru avizul acesteia privind impactul 
transfrontalier de mediu al anumitor proiecte.

16. Petiția nr. 1129/2008, adresată de Veronica Dini, de cetățenie italiană, în numele 
L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis Mazzini - Savena” și Comitato Palsport 
Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, privind un proiect de transport public în
Bologna și San Lazzaro di Savena (Italia)

Au intervenit: Stephanos Ampatzis (reprezentantul Comisiei) și președinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

17. Petiția nr. 614/2002, adresată de Sylvie Lindeperg, de cetățenie franceză, privind 
nerecunoașterea de către Franța a experienței profesionale dobândite în Regatul 
Unit

Au intervenit: Ursula Scheuer (reprezentanta Comisiei), David Lowe (șef de unitate), 
Pascale Gruny și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

18. Petiția nr. 930/2005, adresată de Marc Stahl, de cetățenie germană, privind 
recunoașterea în Germania a diplomelor de fizioterapie obținute în Țările de Jos

Au intervenit: Andras Mogyoro (reprezentantul Comisiei) și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei de îndată ce instanța germană se va fi pronunțat în cauza petiționarului.

19. Petiția nr. 357/2006, adresată de Kenneth Abela, de cetățenie malteză, privind 
pretinse încălcări ale legislației CE referitoare la echivalarea calificărilor de către 
autoritățile malteze

Au intervenit: Angelika Koman (reprezentanta Comisiei) și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă la cererea lui Simon Busuttil (s-a solicitat din partea 
Comisiei Europene o confirmare scrisă a intervenției orale a acesteia).

20. Petiția nr. 1297/2007, adresată de F.J.C., de cetățenie malteză, privind neaplicarea 
Directivei 2002/85/CE de către autoritățile din Malta

Au intervenit: Jean-Paul Repussard (reprezentantul Comisiei) și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă la cererea lui Simon Busuttil (s-a solicitat din partea 
Comisiei Europene o confirmare scrisă a intervenției orale a acesteia).

21. Petiția nr. 995/2002, adresată de Stylianos Zambetakis, de cetățenie elenă, în numele 
Asociației proprietarilor de nave de pasageri din Grecia, privind punerea în aplicare 
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în Republica Elenă a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului privind 
cabotajul maritim

Au intervenit: Joanna Warnel (reprezentanta Comisiei) și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei; petiția se transmite spre informare Comisiei pentru transport și turism.

22. Petiția nr. 299/2005, adresată de Oisin Jones-Dillon, de cetățenie irlandeză, privind 
taxa de părăsire a teritoriului în Malta

Petiția nr. 415/2005, adresată Anna Ignacak Mifsud, de cetățenie malteză, privind 
taxa de părăsire a teritoriului în Malta

Petiția nr. 419/2005, adresată de Robert G. Coenen, de cetățenie olandeză, privind 
taxa de părăsire a teritoriului în Malta

Petiția nr. 533/2005, adresată de Matthew Buttigieg, de cetățenie malteză, privind 
restricțiile impuse asupra liberei circulații a persoanelor provocate de creșterea 
taxelor pe carburantul de aviație în Malta

Petiția nr. 490/2006, adresată de Michael Tanti-Dougall, de cetățenie malteză, în 
numele Asociației federale a agenților de voiaj și de turism (FATTA), privind 
întârzierea Comisiei de a lua măsuri cu privire la o plângere adresată împotriva 
taxei de plecare malteze

Au intervenit: Joanna Warnel (reprezentanta Comisiei) și președinta.
Decizie: se închid petițiile nr. 299/2005, 533/2005 și 490/2006 privind taxa de 
decolare, pe baza răspunsului oral al Comisiei (s-a solicitat confirmarea scrisă a 
intervenției care afirma că Malta ar trebui să elimine taxa); rămân deschise petițiile nr. 
415/2005 și 419/2005 privind taxa de părăsire a teritoriului impusă asupra navelor 
(Comisia va furniza informații suplimentare).

23. Petiția nr. 363/2007, adresată de Doris Mueller, de cetățenie germană, privind 
presupuse violări ale Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene de către 
autoritățile elene

Au intervenit: Martin Gajda (reprezentantul Comisiei), Peter Jahr și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei (procedurile privind încălcarea dreptului comunitar inițiate de Comisie 
împotriva Greciei au ajuns în fața Curții Europene de Justiție - C-155/09 - s-a solicitat 
confirmarea scrisă a răspunsului oral al Comisiei).

24. Petiții în cadrul secțiunii B

 Petițiile nr. 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 578/2007, 
919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 60/2008, 91/2008, 
115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 1009/2008, 1170/2008, 
1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 
1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 
1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 
0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
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0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009, 0489/2009 au 
fost închise pe baza răspunsului Comisiei.

 Petițiile nr. 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 vor fi 
dezbătute ca puncte „A” în cadrul unei reuniuni ulterioare.

25. Data și locul următoarei reuniuni

 Marți, 3 noiembrie 2009, 15.00 - 18.30 și miercuri, 4 noiembrie 2009, 9.00 - 12.30, 
Bruxelles.

Reuniunea a fost închisă la ora 17.15.
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