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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2009)11_03_04

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 3 noiembrie 2009, 15.00 - 18.30,

și 4 noiembrie 2009, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 3 noiembrie 2009, la ora 15.08, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

Ordinea de zi a fost adoptată.

2 Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 14 septembrie 2009 (PE 428.262)

Procesul-verbal a fost aprobat.

3 Comunicări ale președintei

Președinta a făcut referire la anexa la foaia președintelui, informând membrii că petiția 
nr. 512/2006, adresată de Georg Zenker, va fi închisă având în vedere lipsa unui 
răspuns din partea petiționarului la o solicitare de informații suplimentare.

Petiționarii vor fi prezenți în data de 3 noiembrie pentru punctele:

  6 - Petiția nr. 0550/2008, privind aeroportul din Sheffield
  9 - Petiția nr. 0169/2007, privind aeroportul Madrid-Barajas
13 - Petiția nr. 0212/2008, privind depozitele de deșeuri din Grecia
16 - Petiția nr. 1477/2008 și alte petiții, privind drepturile de proprietate în Irlanda
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și în data de 4 noiembrie pentru punctele:

22 - Petiția nr. 0088/2009, adresată de Sean Farren și
23 - Petiția nr. 1676/2008, adresată de Kay Keane, privind siguranța rutieră în Irlanda
28 - Petiția nr. 0876/2008, adresată de Lucy Jane Stewart, privind dreptul acesteia la 
pensia de incapacitate acordată de Regatul Unit

În continuare, președinta a comunicat că a transmis scrisorile corespunzătoare 
candidaților pentru postul de Ombudsman European, ca urmare a deciziei reuniunii de 
la Strasbourg. Președinta primise, de asemenea, confirmarea scrisă din partea 
Serviciului Juridic referitoare la consultanța oferită de acesta în cursul reuniunii 
respective.

4. Chestiuni diverse

Niciuna.

5. Document de lucru privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European 
și Consiliu: „Un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor”, 
cunoscută și sub numele de „Programul de la Stockholm” COM (2009) 262 final

Documentul de lucru a fost aprobat.

Membrii au luat act de proiectele de amendamente depuse de Diana Wallis, care vor fi 
votate la 12 noiembrie 2009 în reuniunea comună a Comisiilor LIBE, JURI și AFCO.

6. Petiția nr. 550/2008, adresată de Stewart Dalton, de cetățenie britanică, de 
protest împotriva planului de închidere a aeroportului din orașul Sheffield

Au intervenit: președinta, Stewart Dalton (petiționar), Giuseppe Rizzo (Comisie), 
Timothy Kirkhope și Michael Cashman.

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei (în special, DG REGIO). Chestiunea legată de fondurile UE va fi discutată în 
Comisia pentru control bugetar.

7. Petiția nr. 0434/2006, adresată de Marco Neves da Silva, de cetățenie portugheză, 
privind presupuse standarde de siguranță inadecvate în aeroportul din Porto

Au intervenit: președinta, Arnando Teles Grilo (Comisie) și Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

Decizie: petiția se închide.

8. Petiția nr. 1085/2007, adresată de Axel Bandow, de cetățenie germană, privind 
presupusa încălcare a dispozițiilor Directivei 2002/49/CE în legătură cu 
evaluarea și gestionarea poluării fonice cauzată de aeroportul Schönefeld

Au intervenit: președinta, Balasz Gergely (Comisie), Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo.
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Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei. Se va transmite o scrisoare Reprezentantului permanent al Germaniei.

9. Petiția nr. 0169/2007, adresată de Marc de Schower, de cetățenie belgiană, 
însoțită de opt semnături, împotriva zborului avioanelor deasupra unei zone 
rezidențiale (cu 40 000 locuitori), la nord de aeroportul Madrid-Barajas

Au intervenit: președinta, Marc de Schower (petiționar), Agata Zdanowicz (Comisie)
și Pablo Arias Echeverría.

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare și a unui 
răspuns mai clar din partea Comisiei. Se va transmite o scrisoare autorității 
aeroportuare spaniole (AENA). 

10. Petiția nr. 0714/2007, adresată de Konrad Wasniewski, de cetățenie poloneză, 
privind proiectele pentru o autostradă într-o zonă protejată din nord-vestul 
Varșoviei

Au intervenit: președinta și Agata Zdanowicz (Comisie).

Decizie: petiția se închide.

11. Petiția nr. 1079/2003, adresată de Carlo Oldani, de cetățenie italiană, însoțită de 5 
semnături, în numele comitetului de coordonare împotriva șoselei de centură 
Parcul Ticino și Parcul Agricol din sudul orașului Milano, împotriva unui proiect 
de infrastructură pentru autostrăzi care încalcă legislația europeană privind 
transparența impactului asupra mediului și a lucrărilor publice

Au intervenit: președinta și Laura Tabellini (Comisie).

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

Prezidează Chrysoula Paliadeli, prim vicepreședintă.

12. Petiția nr. 0760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, de cetățenie italiană, privind 
o alarmă de dioxină în Taranto

Au intervenit: președinta, Laura Tabellini (Comisie) și Pascale Gruny.

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

13. Petiția nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de cetățenie belgiană, 
privind crearea de depozite de deșeuri

Au intervenit: președinta, Ioannis Papadopoulos (petiționar), Lubomila Popova 
(Comisie), Pascale Gruny, Peter Jahr și Sylvana Rapti.

Decizie: petiția se menține deschisă. Se va transmite o scrisoare ministrului grec al 
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mediului. În cadrul reuniunii următoare, coordonatorii ar putea avea în vedere 
efectuarea unei misiuni de anchetă în Grecia.

14. Petiția nr. 0295/2009, adresată de Des May, de cetățenie irlandeză, în numele 
„Western Eel Fishermen Association” (Asociația occidentală a pescarilor de 
anghilă), privind presupusa excludere a pescarilor de la procesul de elaborare a 
planului de gestionare a rezervelor de anghilă în Irlanda

Au intervenit: președinta, Brendan O'Shea (Comisie) și Marian Harkin.

Decizie: petiția se menține deschisă. Chestiunea se transmite Comisiei pentru pescuit 
pentru aviz.

Prezidează Erminia Mazzoni (președintă).

15. Petiția nr. 1392/2008, adresată de Martin Kerin, de cetățenie irlandeză, privind 
politica comună în domeniul pescuitului și privind pescuitul cu setci în derivă

Au intervenit: președinta, Armando Astudillo Gonzalez (Comisie) și Marian Harkin.

Decizie: petiția se închide.

16. Petiția nr. 0951/2008, adresată de Erik Beving, de cetățenie olandeză, privind 
discriminarea în legătură cu planificarea regională din Irlanda

și

Petiția nr. 1477/2008, adresată de Thomas Doorny, de cetățenie irlandeză, privind 
caracterul inechitabil al clauzei referitoare la perioada minimă de rezidență 
pentru acordarea autorizației de construcție pentru clădiri rezidențiale în 
Galway

precum și

Petiția nr. 0458/2009, adresată de Tomás Sharkey, de cetățenie irlandeză, privind 
punerea în aplicare a clauzei de ocupare și limitarea drepturilor de a înstrăina 
bunuri în Irlanda

Au intervenit: președinta, Thomas Doorhy (petiționar), Tomas Sharkey (petiționar), 
Caroline Loup (Comisie), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim Higgins, Victor 
Boștinaru, Joe Higgins și Akos Benedek Nagy (Comisie).

Decizie: petițiile se mențin deschise în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei. Se va transmite autorităților irlandeze o scrisoare prin care vor fi solicitate 
opiniile acestora referitoare, printre altele, la problema unei eventuale discriminări pe 
motiv de naționalitate și la chestiunea legată de diferențele în ceea ce privește valoarea 
bunurilor și condițiile în care acestea pot fi vândute de către proprietari, comparativ cu 
băncile sau alte instituții financiare.

17. Petiția nr. 1480/2008, adresată de E.J. Ramsbottom, de cetățenie britanică, 
privind discriminarea pe motive de vârstă de către diferite bănci și societăți de 
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credit ipotecar

Au intervenit: președinta și Christine Hauner (Comisie).

Decizie: petiția se închide.

18. Petiția nr. 0357/2006, adresată de M. Kenneth Abela, de cetățenie malteză, 
privind presupuse încălcări ale legislației CE referitoare la echivalarea 
calificărilor de către autoritățile malteze

Au intervenit: președinta, Angelika Koman (Comisie) și Simon Busuttil.

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

19. 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: președinta, Gilles Bergot (Comisie) și Simon Busuttil.

Decizie: petiția se menține deschisă. Simon Busuttil urmează să prezinte un raport cu 
privire la reacția petiționarului față de răspunsul Comisiei.

* * * 
Reuniunea a fost suspendată la ora 18.13.

* * * 

Miercuri, 4 noiembrie 2008

9.00 - 10.00 (cu ușile închise)

Înaintea deschiderii ședinței, dna Mazzoni a primit o nouă petiție, privind extinderea unui sit 
Natura 2000 în Côte d'Albâtre, Franța. Petiția a fost prezentată acesteia de către petiționari.

20. Reuniune a coordonatorilor

Reuniunea a fost deschisă la ora 9.09, fiind prezidată de Erminia Mazzoni 
(președintă).

21. Comunicările președintei cu privire la deciziile coordonatorilor

Președinta a informat membrii că au fost discutate de către coordonatori următoarele 
chestiuni:

1. Cipru. În ceea ce privește Cipru, coordonatorii au convenit ca punctul să fie inclus 
pe ordinea de zi a reuniunii următoare și că, având în vedere faptul că era o perioadă 
sensibilă în ceea ce privește negocierile în Cipru, chestiunea ar trebui discutată „cu 
ușile închise”. Vor fi invitați petiționarii și Alexis Galanos.
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2. Orientări. Membrii au fost invitați să reflecteze asupra orientărilor și să înainteze 
propuneri pe baza documentului referitor la orientări.

3. Chestionarul pentru candidații la funcția de Ombudsman European
Coordonatorii au stabilit următorul set de întrebări care să fie adresate candidaților la 
funcția de Ombudsman European:

- Care sunt prioritățile pe care Biroul Ombudsmanului European ar trebui să le fixeze 
pentru viitorul mandat?
- Există îmbunătățiri semnificative care ar putea fi aduse în ceea ce privește 
funcționarea Biroului Ombudsmanului European, iar, în caz afirmativ, ar putea acestea 
impune vreo modificare a Statutului Ombudsmanului?
- Ce acțiuni ar trebui să întreprindă instituțiile europene pentru a garanta un serviciu de 
o mai bună calitate pentru cetățenii europeni, ținând cont de rolul și responsabilitățile 
lor specifice definite prin tratat?

Candidații vor trebui să prezinte răspunsurile în scris, într-un document succint de cel 
mult o pagină. În cursul audierilor, este posibil să se solicite din partea candidaților 
expuneri mai detaliate.

4. Audierile comisarilor desemnați. Coordonatorii au stabilit, de asemenea, 
următoarele trei întrebări care urmează să fie adresate comisarilor desemnați.

- Ce sugestii are în vedere comisarul desemnat pentru ameliorarea procedurii privind 
încălcarea dreptului comunitar care se aplică statelor membre ce nu respectă actele 
legislative ale UE?
- Care este modalitatea prin intermediul căreia o astfel de procedură ar putea să 
abordeze mai eficient preocupările cetățenilor europeni?
- Cum apreciază comisarul desemnat implicarea Comisiei pentru petiții în procedura 
legată de inițiativa cetățenească și cum face acesta deosebirea între dreptul la petiție și 
inițiativa cetățenească?

5. Huelva. Coordonatorii au luat act de decizia Conferinței președinților de a autoriza 
efectuarea vizitei. Datele și participanții urmează să fie confirmate.

Punctele 6, 7, 8 și 9 nu au fost discutate din lipsă de timp și au fost amânate pentru 
reuniunea următoare.

Au intervenit: Miguel Angel Martínez Martínez și Carlos José Iturgaiz Angulo, cu 
privire la o eroare de traducere care a dus la o înțelegere greșită în ceea ce privește 
recomandarea privind admisibilitatea unei petiții.

Punctele 22 - 26 au fost discutate împreună.

22. Petiția nr. 0088/2009, adresată de Sean Farren, de cetățenie irlandeză, privind 
incapacitatea autorităților irlandeze de a garanta siguranța rutieră

23. Petiția nr. 1676/2008, adresată de Kay Keane, de cetățenie irlandeză, privind 
siguranța rutieră în Irlanda

24. Petiția nr. 1305/2007, adresată de Pat Dineen, de cetățenie irlandeză, privind 
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riscurile legate de intrarea/ieșirea de pe proprietatea sa

25. Petiția nr. 0665/2009, adresată de James McErlain, de cetățenie irlandeză, 
privind incapacitatea consiliului local din Comitatul Kerry de a aplica măsuri de 
creștere a siguranței rutiere

26. Petiția nr. 1181/2007, adresată de Frank Doyle, de cetățenie irlandeză, însoțită de 
12 semnături, privind indicații asupra limitei de viteză

Au intervenit: președinta, Sean Farren (petiționar), Tommy Gallagher (petiționar), Kay 
Keane (petiționar), Gilles Bergot (Comisie), Jim Higgins, Marian Harkin, Pascale 
Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins și Angelika Werthmann.

Decizie: petiția se menține deschisă și se transmite Comisiei pentru transport și turism, 
solicitându-se elaborarea unui raport din proprie inițiativă al Comisiei TRAN cu 
privire la care Comisia PETI să poată emite un aviz. Se va transmite o scrisoare 
comisiei parlamentare pentru transport din Irlanda. Se va face trimitere la cel de-al 
patrulea Program de acțiune privind siguranța rutieră care se află în prezent în fază de 
consultare și care are, drept una dintre prioritățile sale, asigurarea protecției
utilizatorilor vulnerabili a infrastructurilor de trafic rutier (șoferii tineri).

Prezidează Chrysoula Paliadeli, prim vicepreședintă.

27. Petiția nr. 0986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de cetățenie elenă, 
privind încălcarea în Grecia a dispozițiilor UE privind condițiile speciale de 
autorizare a înființării de societăți implicate în comerțul cu ridicata și distribuția 
de produse de origine animală

Au intervenit: președinta, Gudrun Gallhof (Comisie), Dimitris Melas (reprezentantul 
permanent al Greciei).

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei referitoare, printre altele, la eventuale proceduri privind încălcarea 
dreptului comunitar.

28. Petiția nr. 0876/2008, adresată de Lucy Jane Marie Stewart, de cetățenie 
britanică, privind dreptul acesteia la pensia de incapacitate atunci când locuiește 
într-un alt stat membru UE decât statul al cărui resortisant este

Au intervenit: președinta, Lucy Stewart (petiționar), Pauline Margaret Stewart 
(petiționar), Els Vertongen (Comisie) și Graham Watson.

Decizie: petiția se menține deschisă. Se va transmite Ministerului britanic al afacerilor 
sociale o scrisoare prin care se va solicita o explicație detaliată cu privire la refuzul 
acordării de asistență financiară.

29. Petiția nr. 1300/2008, adresată de Angel Lashev, de cetățenie bulgară, în numele 
„Steering Committee for Environmental Protection of the Town of Novi Iskar”, 
însoțită de 1920 de semnături, privind poluarea dezastruoasă cu deșeuri 
periculoase a suburbiei Novi Iskar din Sofia
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Au intervenit: președinta și Lubomila Popova (Comisie).

Decizie: petiția se închide.

30. Petiția nr. 1304/2008, adresată de Ewa Sienkiewicz Hippler, de cetățenie
poloneză, în numele organizației de mediu „Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej”, 
privind poluarea cu deșeuri provenite din prelucrarea animalelor moarte

Au intervenit: președinta și Laszlo Kuster (Comisie).

Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

31. Petiția nr. 0601/2007, adresată de Anastassios Ghiatis, de cetățenie elenă, în 
numele angajaților Alpha Bank, însoțită de o semnătură, privind asigurarea 
pentru angajații Alpha Bank și încălcarea Directivei 2002/14/CE a Parlamentului 
European și Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană

Au intervenit: președinta, Dimitrios Dimitrou (Comisie), Zetta Dellidou (Comisie).

Decizie: petiția se închide.

32. Petiția nr. 0678/2008, adresată de Nikos Frangakis, de cetățenie elenă, în numele 
firmei de avocați Souriadakis, Frangakis, Skaltsas și Pantelakis, privind reforma 
Fondului de pensii pentru personalul Băncii Greciei

Au intervenit: președinta și Ewa Klima (Comisie).

Decizie: petiția se închide.

Punctele 33 - 35 au fost amânate.

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei 
(punctele 36 - 99)

Petițiile nr.: 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 460/2005, 
665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 586/2005, 
764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 116/2008, 
151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 1115/2008, 
1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 1739/2008, 
1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 26/2009, 
82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 253/2009, 
261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 686/2009 și 
591/2009 au fost închise pe baza răspunsului Comisiei.

Petițiile nr. 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 și 1746/2008 vor fi discutate într-
o reuniune viitoare.
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100. Data și locul următoarei reuniuni

Marți, 1 decembrie 2009, 15.00 - 18.30
Miercuri, 2 decembrie 2009, 9.00 - 12.30

Anexă: Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (1 & 2 octombrie 2009).
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (2),Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (2) 

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

Margrete Auken (1,2), Victor Boștinaru (1,2), Bairbre de Brún (1), Simon Busuttil (1), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), Pascale Gruny (1,2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1), Silvana Koch-Mehrin (2), Miguel 
Angel Martínez Martínez (1,2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2),Angelika Werthmann (1,2), Rainer Wieland (1)

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

Pablo Arias Echeverría (1), Tamás Deutsch (1), Jim Higgins (1,2),Marian Harkin (1,2), Sylvana Rapti (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

193 (3)

Timothy Kirkhope (1), Seán Kelly (2),Antigoni Papadopoulou (2), Graham Watson (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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