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Comissão das Petições
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ACTA
Reunião de 27 de Janeiro de 2010, 15.00-18.30

e 
de 28 de Janeiro de 2010, 9.00-12.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 15.10 de quarta-feira, 27 de Janeiro de 2010, sob a presidência de 
Erminia Mazzoni (presidente).

1. Aprovação do projecto de ordem do dia (PE 438.241)

A ordem do dia é aprovada.

2.    Aprovação das actas das reuniões de 3-4 de Novembro de 2009, 30 de Novembro de 
2009 e 1-2 de Dezembro de 2009

As actas são aprovadas.

3. Comunicações da presidente

A presidente informa que o anexo às notas da presidente foi distribuído na semana anterior e 
contém recomendações em relação às petições que devem ser reabertas, arquivadas ou 
retiradas. Dado não serem levantadas quaisquer objecções, as recomendações são 
consideradas aprovadas.  A presidente informa ainda que estarão presentes peticionários para 
a apreciação dos pontos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19, e que o ponto 7 será apreciado antes 
do ponto 6.
Intervenções: Sir Robert Atkins (ponto de ordem), que levanta a questão relativa à petição 
1737/2008 apresentada por Lord Richard Inglewood. É decidido abordar a questão junto da 
Representação Permanente do Reino Unido.

4. Diversos

A presidente alude à dificuldade enfrentada pelos investidores em títulos argentinos, sobre a 
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qual foram apresentadas recentemente duas petições . As petições sobre este assunto, 
anteriormente arquivadas (petição 313/2007 e 670/2009) serão reabertas. A presidente 
escreverá ao Comissário responsável, pedindo esclarecimentos nesta matéria .

5.      Parecer sobre o relatório referente ao sistema SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI)) 
Relator: Simon Busuttil (PPE)
- apreciação de alterações 
- aprovação de um projecto de parecer

Intervenções: a presidente, Simon Busuttil (relator), que comentou as alterações 
apresentadas ao seu parecer, e Mariya Nedelcheva.
As alterações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (oral) e 9 são aprovadas.  A alteração 7 é retirada.  O parecer é 
aprovado por unanimidade (23 votos expressos).

6.   N.º 161/2006, apresentada por Dan Brennan (de nacionalidade irlandesa), sobre a 
poluição em Kilkenny (Irlanda) e o seu impacto na pecuária local

Intervenções: a presidente, Dan Brennan (peticionário), Mary White, deputado ao Dáil
(representante do peticionário), Dr. Tom Slevin (representante do peticionário), Dr. James 
Crill (representante do peticionário), Dr. Simon White (representante do peticionário), Peter 
Vajda (representante da Comissão), Mairead McGuinness, Joe Higgins, Alan Kelly, Peter 
Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner,  Bairbre de Brún, Nessa Childers, Angelika 
Werthmann, Victor Bostinaru e Chrysoula Paliadeli.
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações do Ministro da Agricultura irlandês. Decide-se ainda apresentar uma proposta de 
resolução ao Parlamento, nos termos do n.º 2 do artigo 202º.

7.    N.º 710/2008, apresentada por Peter Downes (de nacionalidade irlandesa), sobre a 
norma de segurança respeitante aos capacetes usados na equitação 

Intervenções: a presidente, Peter Downes (peticionário), Dr. Adrian McGoldrick 
(representante do peticionário),  Alexandra Jour-Schroeder (representante da Comissão), 
Mairead McGuinness, Marian Harkin, Pascale Gruny  e Sir Robert Atkins.
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações da Comissão. Será endereçada uma carta ao Comissionário responsável 
manifestando as preocupações da comissão e pedindo intervenção urgente.

*
A reunião prossegue sob a presidência de Chrysoula Paliadeli, vice-presidente.

*

8.   N. º 992/2008, apresentada por Ger e Bridget McLaughlin (de nacionalidade 
britânica), sobre ajuda para a investigação do número extraordinariamente elevado de 
mortes não explicadas no seu rebanho de ovelhas

Intervenções: a presidente, Gudrun Gallhoff (representante da Comissão), Sir Robert Atkins, 
Peter Jahr e David Lowe (Chefe do Secretariado). 
Decisão: A apreciação da petição será encerrada com base na resposta da Comissão.   
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9.   N.º 454/2009, apresentada por Wendy Clark (de nacionalidade britânica), em nome 
de "Port Services (Invergordon) Ltd.", sobre o alegado abuso de posição dominante por 
parte da Autoridade Portuária de Cromarthy Firth (Escócia)

Intervenções: a presidente, Les Clark (peticionário), Hubert de Broca (representante da 
Comissão), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka e Sir Robert Atkins. 
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações das autoridades escocesas e do Instituto do Comércio Equitativo do Reino 
Unido.

10.  N.º 959/2004 apresentada por Roberto Jacchia (de nacionalidade italiana), subscrita 
por 146 signatários, contra a legislação, prática administrativa e jurisprudência italianas 
relativas a apostas em eventos desportivos

N° 142/2009, apresentada por R.A.J. (de nacionalidade italiana), subscrita por outros 
dois signatários, sobre intervenção a respeito das apostas em Atenas e Tessalónica (na 
presença do peticionário)

Intervenções: a presidente, que informa que a OPAP (o organismo grego de prognósticos 
futebolísticos) endereçara uma carta à comissão, distribuída aos deputados, Roberto Jacchia 
(peticionário), Jean Bergevin (representante da Comissão), Simon Busuttil, Sir Robert Atkins 
e Roger Helmer.
Decisão: A apreciação da petição 959/2004 será encerrada com base na resposta da 
Comissão.   A apreciação da petição 142/2009 manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam 
novas informações da Comissão.

11.  N.º 543/2009, apresentada por Kees van Beek (de nacionalidade neerlandesa), sobre 
uma alegada violação da legislação comunitária por parte do Conselho de Protecção de 
Menores e dos Serviços de Protecção da Juventude neerlandeses

Intervenções: a presidente, Kees e Jolanta van Beek (peticionários), Patrizia de Luca 
(representante da Comissão) e Peter Jahr.
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações da Comissão e do peticionário, pois alguns dos factos apresentados não são 
suficientemente esclarecedores.  Será enviada uma carta ao Ministro neerlandês da Juventude 
e da Família.

12.   N.º 901/2008, apresentada por David Skinner (de nacionalidade britânica), em 
nome da Associação de Interesses de Empresários Cristãos, sobre o direito fundamental 
à "liberdade de não associação" 

Intervenções: a presidente, David Skinner (peticionário), Stefan Olsson e Sjoerd Feenstra 
(representantes da Comissão), Peter Jahr e Mairead McGuinness. 
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações das autoridades suecas, nomeadamente do Ministério das Pequenas e Médias 
Empresas.

*
A reunião prossegue sob a presidência de Erminia Mazzoni, presidente.

*
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13.  Livro Verde da Comissão Europeia relativo a uma iniciativa de cidadania europeia 
− COM (2009) 622 final
- troca de pontos de vista

Intervenções: a presidente, Mario Paulo Tenreiro (representante da Comissão), Melody Ross 
(representante da organização "Cittadinanzattiva"), Michael Efler (representante da 
organização "Mehr Demokratie"), Tony Venables (representante do Serviço de Acção do 
Cidadão Europeu), Mairead McGuinness, Gerald Häfner, Victor Bostinaru, Jaroslaw Leszek 
Walesa, Mariya Nedelcheva e Marian Harkin.
Decisão: Os deputados sublinham a importância deste assunto e o papel desempenhado pela 
Comissão das Petições, que continuará a acompanhar este assunto. Agradece-se às 
Associações a sua participação e comentários construtivos sobre as possibilidades processuais 
respeitantes à iniciativa de cidadania. A comissão aceita elaborar um parecer sobre esta 
matéria quando a Comissão apresentar oficialmente um projecto de regulamento, previsto 
para Abril.

*
*  *

                               A reunião é encerrada às 18.37.
*

*  *

Quinta-feira, 28 de Janeiro, de manhã

14.  Reunião dos coordenadores (à porta fechada, 9.00-10.00)

*
A reunião prossegue às 10.30, sob a presidência de Chrysoula Paliadeli, 

vice−presidente.
*

15.  Decisões dos coordenadores

a.Organização da comissão
Como proposto na reunião anterior dos coordenadores, o secretariado reuniu com os 
consultores dos grupos políticos em 14 de Janeiro para debater o Documento de Orientação e 
as alterações sugeridas. Foi acordado que são necessárias mais reuniões para corrigir um certo 
número de contradições e secções repetitivas no projecto de documento rectificativo do 
PPE/S&D. Nesta fase, não parece haver desacordo substancial e instala-se o consenso 
generalizado.

b.Deputados responsáveis por determinados grupos de petições (relatores)
Os coordenadores dos grupos ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE e EFD afirmam não estar 
suficientemente esclarecidos sobre a sugestão e afirmam precisar de mais tempo para 
consideração.

c. Presença de peticionários nas reuniões da comissão e eventual apoio financeiro
Em resposta a um pedido dos grupos políticos, o secretariado apresenta os dados estatísticos 
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necessários.  Os coordenadores congratulam-se com os esclarecimentos prestados.

d. Projecto de programa da missão de informação a Huelva, em 16-18 de Fevereiro, 
2010
O projecto de programa é aprovado com a inserção de Carlos José Iturgaiz Angulo entre os 
membros "ex officio".

e. Petições respeitantes à Autoridade Grega da Concorrência
No seguimento da decisão tomada pelos coordenadores em 2 de Setembro de 2009, 
solicita−se aos peticionários que comentem a carta redigida por Neelie Kroes, em 24 de Julho.
Um peticionário responde. Decide-se, assim, encerrar as petições em questão (petições 
686/2006, 130/2007, 96/2008, 103/2008 e 1003/2008).

f. Missão de informação à Aústria
Decide-se debater a proposta missão de informação à Aústria na próxima reunião dos 
coordenadores. Sublinha-se que a proposta ainda não foi aprovada.

16.    Parecer em matéria de biodiversidade (2009/2108 (INI)) Relator: Victor Bostinaru 
(S&D)
- Primeira troca de pontos de vista
Victor Bostinaru expõe as características principais de um documento de trabalho, que 
constituirá a base de um parecer, e informa que os deputados receberão o respectivo projecto 
na semana seguinte.

Intervenções: a presidente, Victor Bostinaru (relator) e Francois Kremer e Anne Teller 
(representantes da Comissão).

*
A reunião prossegue sob a presidência de Erminia Mazzoni, presidente.

*

17.   Comunicação de um representante do Governo Nacional italiano e de um 
representante do Governo Regional, sobre as questões levantadas pelas petições:

N° 683/2005, apresentada por Vincenzo Marmora, de nacionalidade italiana, em nome 
do movimento de cidadãos "Campagna nostra", contra a abertura de um aterro

N° 31/2006, apresentada por Giampiero Angeli, de nacionalidade italiana,  sobre os 
graves riscos para a saúde causados pelas dioxinas provenientes da eliminação de 
resíduos

N.º26/2007, apresentada por Monica Sepe, de nacionalidade italiana, em nome do comité 
"Serre per la vita", contra um aterro de resíduos sólidos urbanos

N.º 756/2007, apresentada por Giovanni Roviello, de nacionalidade italiana, contra uma 
descarga de resíduos perigosos para a saúde pública e os recursos hídricos subterrâneos

N.º 789/2007, apresentada por Gigliola Izzo, de nacionalidade italiana, contra uma 
instalação de armazenamento de "pellets" de resíduos ecológicos junto de áreas 
residenciais e superfícies agrícolas
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N.º 12/2008, apresentada por Francesco Di Pasquale, de nacionalidade italiana, sobre a 
emergência ambiental na Campânia

N.º 991/2007, apresentada por Vincenzo Gala, de nacionalidade italiana, solicitando um 
sistema de recolha separada de resíduos na região da Campânia

N.º 12/2008, apresentada por Francesco Miglino, de nacionalidade italiana, em nome do 
Partito Internettiano, sobre a situação relativa ao armazenamento e tratamento de 
resíduos domésticos em Nápoles e na região da Campânia, em Itália

N° 16/2008, apresentada por F.C., de nacionalidade italiana, sobre a crise dos resíduos 
domésticos na Campânia, Itália

N.º 209/2008, apresentada por Sebastiano Perrone, de nacionalidade italiana, sobre a 
crise da eliminação de resíduos e os direitos democráticos dos habitantes de Marigliano, 
próximo de Nápoles

N.º 347/2008, apresentada por Tommaso Esposito e Virginia Petrellese, de nacionalidade 
italiana, em nome do Movimento de Cidadãos contra a Incineração, sobre uma central 
de incineração de resíduos em Acerra (próximo de Nápoles), em Itália

N.º 587/2007, apresentada por Marina Salvadore, de nacionalidade italiana, sobre o 
grave problema de saúde na Campânia e a responsabilidade das autoridades regionais e 
locais

´N.º 1082/2008, apresentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidade italiana, sobre a 
incineração ilegal de pneus automóveis e de outros resíduos na zona de Nápoles, Itália

N° 396/2009, apresentada por Salvatore Fatone, de nacionalidade italiana, subscrita por 
152 signatários, sobre uma estação de depuração de águas em Cuma-Licola, Itália

N° 1223/2009, apresentada por Daniele Giove, de nacionalidade italiana, sobre um 
problema de poluição ambiental em Casalnuova di Napoli, Itália

e  

18. N.º 955/2008, apresentada por Ferdinando Kaiser, de nacionalidade italiana, sobre a 
localização de um aterro em Chiaiano, Itália

N.º 1011/2008, apresentada por A.S., de nacionalidade italiana, sobre um aterro em 
Chiaiano, próximo de Nápoles, Itália

Intervenções: a presidente, Roberto Adam (Gabinete da Presidência do Conselho de 
Ministros, Chefe do Departamento da Política Comunitária), Raimundo Santacroce 
(Coordenador da Gestão de Resíduos na Campânia), Ettore Figliolia (Gabinete do Vice-
Presidente do Conselho de Ministros, delegado para a situação de emergência em matéria de 
resíduos na Campânia), Tommaso Esposito  (peticionário), Pia Bucella (representante da 
Comissão), Judith Merkies, Margrete Auken e Crescenzio Rivellini.
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações da Comissão. A presidente comunica que a autorização para uma missão de 
informação à Campânia ainda se encontra pendente. A comissão mostra-se preocupada com 
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as seguintes questões: estatuto de aterros existentes, resíduos ilegais na terra e no mar, custo 
de incineradoras, e sua conformidade em matéria de contratos públicos, saúde das 
comunidades locais afectadas, resíduos tóxicos e reciclagem de resíduos.

*
A reunião prossegue sob a presidência de Willy Meyer, vice-presidente.

*

19.  N.º 260/1999, apresentada por Daniel Pequeño Prado, de nacionalidade espanhola, 
subscrita por mais de 4000 signatários, sobre a unidade de purificação de águas 
residuais urbanas de Vigo, construída com fundos comunitários

N.º 462/2006, apresentada pela "Plataforma pela Defesa da Ria de Vigo", Espanha, 
sobre a protecção da costa galega, em particular da Baía de Vigo, contra a poluição e 
danos ambientais

N.º 138/2009, apresentada por Antonio Lores Franco, de nacionalidade espanhola, em 
nome da Plataforma de Conservação da Baía de San Simón, sobre a poluição no estuário 
de Vigo

Intervenções: o presidente, Daniel Pequeño Prado (peticionário), Serzio Regueira Gómez 
(peticionário), Antonio Lores Franco (peticionário), José Manuel Servert Martin 
(representante da Comissão), Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken e Miguel Angel 
Martínez Martínez.
Decisão: A apreciação da petição manter-se-á em aberto, enquanto se aguardam novas 
informações da Comissão. A possibilidade de envio de uma missão de informação será 
debatida na próxima reunião. As questões levantadas pela petição mais recente devem ser 
distinguidas das outras duas petições, no âmbito das quais estão em curso acções por 
infracção.

*
A reunião prossegue sob a presidência de Erminia Mazzoni, presidente.

*

A discussão dos pontos da ordem do dia nºs 20, 21, 22 e 23 é adiada.

22.  Petições inscritas na secção B
Petições 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 745/2006, 507/2007, 
1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 1050/2008, 1077/2008, 
1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 1679/2008, 1723/2008, 52/2009, 
164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 621/2009, 623/2009, 633/2009, 
639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 744/2009, 764/2009 e 765/2009 são 
arquivadas com base nas respostas escritas da Comissão. 

As petições 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 e 589/2009 serão retiradas 
da secção B e debatidas como pontos da secção "A" numa posterior reunião.  

23. Data e local da próxima reunião 
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Bruxelas,
erça-feira, 23 de Fevereiro de 2010, 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30

A reunião é encerrada às 12.45.
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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 PREZENŢĂ/ 

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), Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (1,2), Ágnes Hankiss (1,2)

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

Elena Băsescu(2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny(1), Peter Jahr, (1,2) Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst 
Strasser(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies(2), Adina-Ioana Vălean (2), 
Margrete Auken(2), Oriol Junqueras Vies(1), Tatjana Ždanoka(1,2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (1,2) Bairbre de Brún(1), 
Nikolaos Salavrakos(1,2), Angelika Werthmann,(1,2) Miguel Angel Martínez Martínez(2)

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

Pablo Arias Echeverría (2), Mairead McGuinness (1), Axel Voss(1), Alan Kelly (1), Sylvana Rapti(2), Marian Harkin(1,2), Gerald 
Häfner (1,2), Robert Atkins(1), Joe Higgins(1), Ioannis Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

Nessa Childers (1), Crescenzio Rivellini (2), Pat Gallagher (1), Francisco José Millán Mon (2)

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/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/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

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

Peter Downes, Dr Adrian McGoldrick, Dan Brennan, Wendy Rose Clark, Les Clark, Nicholas Finney, John Stevenson, Roberto 
Jacchia, Irene Picciano, Gregorios Troufakos, Konstantinos Maragkakis, Cornelius Hendrikus van Beek, Jolanta Van Beek, David 
Skinner, Olle Malmstrom, Partick Suckling, Simon Maak, David Gray, Philippe Teissonniere Walter Paterson, Keith Birch, Tony 
Venables, Michael Efler, Melody Ross, Daniela Quaggia, Tommaso Esposito, Gigliola Izzo, Alfonso Izzo, Gaia Parise, Giuseppina 
Elmo, Sebastiano Perrone,  Raimondo Santacroce, Roberto Adam, Roberto Forina, Alberto D'Ercole, Nicola Dell'Acqua, Massimo
Abbondanza, Cosimo Risi, Luigi Rauci, Dario Gargiulo, Jose Antonio Fernandez Perez, Serzio Regueira Gomez, Antonio Lores 
Franco.

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

Roberto Adam IT Presidenza del Consiglio, Laurent Vandenstoeck BE REP, Sem Fabriri, Vincenzo Celeste, Ettore Figliolia IT REP

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