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Comisia pentru petiţii
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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 27 ianuarie 2010, 15.00 – 18.30,

şi din 28 ianuarie 2010, 09.00 – 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 27 ianuarie 2010, la ora 15.10, fiind prezidată de dna 
Erminia Mazzoni (preşedintă). 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 438.241)

Ordinea de zi a fost adoptată.

2.    Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 3-4 noiembrie 2009, 30 noiembrie 
2009 şi 1-2 decembrie 2009

Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale preşedintei

Preşedinta a anunţat că anexa la notificările preşedintelui a fost distribuită cu o săptămână în 
urmă; aceasta cuprinde recomandări privind redeschiderea, închiderea sau retragerea petiţiilor. 
Întrucât nu au fost primite comentarii, se consideră că acestea au fost aprobate.  De asemenea, 
preşedinta a anunţat că petiţionarii vor fi prezenţi pentru punctele 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 şi 
19, şi că punctul 7 va fi discutat înaintea punctului 6.
Au intervenit: Sir Robert Atkins (moţiune de ordine), care a ridicat problema referitoare la 
petiţia nr. 1737/2008, adresată de Lordul Richard Inglewood. S-a decis abordarea 
Reprezentanţei permanente a Regatului Unit în această privinţă.

4. Chestiuni diverse

Preşedinta a făcut trimitere la problema garanţiilor argentiniene, cu care se confruntă 
investitorii, şi cu privire la care au fost depuse recent două petiţii. Petiţiile închise privind 
această chestiune (petiţiile 313/2007 şi 670/2009) vor fi redeschise. Preşedinta va solicita 
lămuriri în scris comisarului responsabil de această chestiune.
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5.      Aviz referitor la Raportul privind SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI)) Raportor: 
Simon Busuttil (PPE)
- examinarea amendamentelor 
- adoptarea proiectului de aviz

Au intervenit: preşedinta, Simon Busuttil (raportor), care a comentat cu privire la 
amendamentele propuse la avizul său, şi Mariya Nedelcheva.
Amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (oral) şi 9 au fost adoptate.   Amendamentul 7 a fost retras.  
Avizul a fost adoptat în unanimitate (23 de voturi exprimate).

6.   Petiţia nr. 161/2006, adresată de Dan Brennan, de cetăţenie irlandeză, privind 
poluarea în Kilkenny (Irlanda) şi impactul acesteia asupra crescătoriilor locale de 
animale

Au intervenit: preşedinta, Dan Brennan ( petiţionar), Mary White, deputat în Dáil, Camera 
Reprezentanţilor a Irlandei (reprezentând petiţionarul), dr. Tom Slevin (reprezentând 
petiţionarul), dr. James Crill (reprezentând petiţionarul), dr. Simon White (reprezentând 
petiţionarul), Peter Vajda (reprezentant al Comisiei), Mairead McGuinness, Joe Higgins, 
Alan Kelly, Peter Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner,  Bairbre de Brún, Nessa Childers, 
Angelika Werthmann, Victor Boştinaru şi Chrysoula Paliadeli.
Decizie: Examinarea petiţiei va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea Ministerului Agriculturii din Irlanda. De asemenea, a fost luată decizia de a 
prezenta o propunere de rezoluţie Parlamentului, în conformitate cu articolul 202 alineatul (2) 
din Regulamentul de procedură.

7.    Petiţia nr. 710/2008, adresată de Peter Downes, de cetăţenie irlandeză, privind 
standardul de siguranță privind căștile de protecție pentru sporturi hipice 

Au intervenit: preşedinta, Peter Downes (petiţionar), Dr. Adrian McGoldrick (reprezentând 
petiţionarul),  Alexandra Jour-Schroeder (reprezentantă a Comisiei), Mairead McGuinness, 
Marian Harkin, Pascale Gruny  şi  Sir Robert Atkins.
Decizie: Examinarea petiţiei va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea Comisiei. Comisarului responsabil îi va fi adresată o scrisoare, în care Comisia îşi 
va exprima îngrijorarea şi va solicita luarea de măsuri urgente.

*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de dna Chrysoula Paliadeli (vicepreşedintă).

*

8.   Petiţia nr. 992/2008, adresată de Ger şi Bridget McLaughlin, de cetăţenie britanică, 
privind sprijinul pentru investigarea numărului neobişnuit de mare de decese 
inexplicabile din turma de oi a acestora

Au intervenit: preşedinta, Gudrun Gallhoff (reprezentantă a Comisiei), Sir Robert Atkins, 
Peter Jahr şi David Lowe (şeful secretariatului). 
Decizie: Examinarea petiţiei se va încheia după primirea răspunsului Comisiei.   

9.   Petiția nr. 454/2009, adresată de Wendy Clark, de cetăţenie britanică, în numele 
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companiei Port Services (Invergordon) Ltd., privind presupusul abuz de poziție 
dominantă a Autorității portuare din Cromarty Firth (Scoția)

Au intervenit: preşedinta, Les Clark (petiţionar), Hubert de Broca (reprezentant al Comisiei), 
Giles Chichester, Tatjana Zdanoka şi Sir Robert Atkins. 
Decizie: Examinarea petiţiei va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea autorităţilor scoţiene şi a Oficiului britanic pentru comerț echitabil.

10.  Petiţia nr. 959/2004, adresată de Roberto Jacchia, de cetăţenie italiană, însoţită de 
146 de semnături, în care contestă legislaţia italiană, practicile administrative şi 
jurisprudenţa referitoare la pariurile sportive

Petiţia nr. 142/2009, adresată de R.A.J., de cetăţenie italiană, însoțită de alte două 
semnături, privind intervenția autorităților greceşti în activitățile de pariuri din Atena și 
Salonic (în prezenţa petiţionarului)

Au intervenit: preşedinta, care a declarat că Organizaţia Greacă de Pronosticări Fotbalistice 
(OPAP) a adresat o scrisoare Comisiei, care a fost distribuită membrilor, Roberto Jacchia 
(petiţionar), Jean Bergevin (reprezentant al Comisiei), Simon Busuttil, Sir Robert Atkins şi 
Roger Helmer.
Decizie: Examinarea petiţiei nr. 959/2004 se va încheia după primirea răspunsului Comisiei.   
Examinarea petiţiei nr. 142/2009 va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii 
suplimentare din partea Comisiei.

11.  Petiţia nr. 543/2009, adresată de Kees van Beek, de cetăţenie olandeză, privind 
presupusa nerespectare a legislaţiei UE de către Consiliul de protecţie a copilului şi 
Biroul pentru tineret din Regatul Ţărilor de Jos

Au intervenit: preşedinta, Kees şi Jolanta van Beek (petiţionari), Patrizia de Luca 
(reprezentant al Comisiei) şi Peter Jahr. 
Decizie: Examinarea petiţiei va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea Comisiei şi a petiţionarului, întrucât o serie de factori sunt neclari.  De asemenea, 
va fi trimisă o scrisoare ministrului tineretului şi familiei din Regatul Ţărilor de Jos.

12.   Petiţia nr. 901/2008, adresată de David Skinner, de cetăţenie britanică, în numele 
Asociaţiei creştine pentru interesele întreprinzătorilor, privind dreptul fundamental la 
„libertatea de a nu se asocia” 

Au intervenit: preşedinta, David Skinner (petiţionar), Stefan Olsson şi Sjoerd Feenstra 
(reprezentanţi ai Comisiei), Peter Jahr şi Mairead McGuinness. 
Decizie: Examinarea petiţiei va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea autorităţilor suedeze, în special din partea Ministerului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii.

*
În continuare,  reuniunea a fost prezidată de dna Erminia Mazzoni (preşedintă).

*

13.  Cartea verde a Comisiei Europene privind inițiativa cetățenilor europeni -
COM(2009) 622 final
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- schimb de opinii

Au intervenit: preşedinta, Mario Paulo Tenreiro (reprezentant al Comisiei), Melody Ross 
(reprezentând organizaţia "Cittadinanzattiva"), Michael Efler (reprezentând organizaţia 
"Mehr Demokratie"), Tony Venables (reprezentând organizaţia "European Citizen Action 
Service"), Mairead McGuinness, Gerald Häfner, Victor Boştinaru, Jaroslaw Leszek Walesa, 
Mariya Nedelcheva şi Marian Harkin.
Decizie: Membrii au subliniat importanţa subiectului şi rolul Comisiei pentru petiţii, care va 
continua să urmărească îndeaproape acest aspect.  Asociaţiilor li s-a mulţumit pentru 
participare şi pentru comentariile constructive privind posibilităţile procedurale referitoare la 
iniţiativa cetăţenilor. Comisia pentru petiţii a aprobat elaborarea unui aviz privind această 
chestiune, de îndată ce Comisia Europeană va prezenta un proiect de regulament, preconizat 
pentru luna aprilie.

*
*  *

                               Reuniunea a fost suspendată la ora 18.37.
*

*  *

Joi, 28 ianuarie, în cursul dimineţii

14.  Reuniune a coordonatorilor (cu uşile închise, 9.00-10.00)

*
Reuniunea a fost deschisă la ora 10.30, fiind prezidată de dna Chrysoula Paliadeli 

(vicepreşedintă).
*

15.  Deciziile coordonatorilor

a. Organizarea comisiei
În conformitate cu propunerea făcută la ultima reuniune a coordonatorilor, secretariatul a avut 
o reuniune cu consilierii grupului politic la 14 ianuarie în vederea dezbaterii documentului 
conţinând linii directoare şi a sugestiilor de modificări. S-a stabilit că sunt necesare şi alte 
întâlniri pentru a corecta o serie de contradicţii şi de repetiţii ale secţiunilor în proiectul de 
modificare a documentului al PPE/S&D. La acest stadiu, nu a apărut niciun dezacord de fond 
şi s-a ajuns la un consens general.

b. Membrii responsabili de anumite categorii de petiţii (raportori)
Coordonatorii grupurilor  ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE şi EFD au declarat că sugestia nu le 
este clară şi că au nevoie de mai mult timp pentru a o analiza.

c. Prezenţa petiţionarilor în cadrul reuniunilor Comisiei şi posibila susţinere financiară
Ca răspuns la o solicitare din partea grupurilor politice, secretariatul a prezentat statisticile 
necesare.  Coordonatorii şi-au exprimat mulţumirea cu privire la clarificările oferite. 

d. Proiectul de program al vizitei de informare în Huelva 16 - 18 februarie 2010
Proiectul de program a fost aprobat în urma includerii dlui Carlos José Iturgaiz Angulo 
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printre membrii din oficiu.

e. Petiţiile referitoare la Autoritatea greacă pentru concurență
Ca urmare a deciziei luate de către coordonatori la 2 septembrie 2009, petiţionarii au fost 
invitaţi să prezinte comentarii privind scrisoarea comisarului Neelie Kroes, din 24 iulie. A 
răspuns un singur petiţionar.  Astfel, s-a decis închiderea petiţiilor vizate (petiţiile nr. 
686/2006, 130/2007, 96/2008, 103/2008 şi 1003/2008).

f. Misiune de informare în Austria
S-a decis ca discuţia referitoare la misiunea de informare în Austria să aibă loc în cadrul 
următoarei reuniuni a coordonatorilor.  S-a constatat că aprobarea a rămas în suspensie.

16.    Aviz privind biodiversitatea (2009/2108(INI)) Raportor: Victor Boştinaru (S&D)
- primul schimb de opinii
Victor Boştinaru a prezentat principalele caracteristici ale unui document de lucru, care 
urmează să constituie baza unui aviz, şi a afirmat că membrii vor primi proiectul săptămâna 
următoare.

Au intervenit: preşedinta, Victor Boştinaru (raportor) şi Francois Kremer şi Anne Teller 
(reprezentanţi ai Comisiei).

*
În continuare reuniunea a fost prezidată de dna Erminia Mazzoni (preşedintă).

*

17.   Declaraţie a unui reprezentant al guvernului naţional italian şi a unui reprezentant 
al guvernului regional privind chestiunile abordate în petiţii:

Petiţia nr. 683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, de cetăţenie italiană, în numele
grupului de acţiune al cetăţenilor, numit „Campagna nostra”, împotriva deschiderii 
unui loc de deversare a deşeurilor

Petiţia nr. 31/2006, adresată de Giampiero Angeli, de cetăţenie italiană, însoţită de 21 de 
semnături, privind pericolele majore pentru sănătate cauzate de dioxinele rezultate în 
urma eliminării deşeurilor

Petiţia nr. 26/2007, adresată de Monica Sepe, de cetăţenie italiană, în numele comitetului 
„Serre per la vita”, care îşi exprimă protestul cu privire locul de depozitare a deşeurilor 
urbane solide 

Petiţia nr. 756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de cetăţenie italiană, în care acesta 
îşi exprimă protestul cu privire la deversarea de deşeuri, care pune în pericol sănătatea 
publică şi resursele de ape subterane

Petiţia nr. 789/2007, adresată de Gigliola Izzo, de cetăţenie italiană, în care aceasta îşi 
exprimă protestul cu privire la existenţa unui depozit de stocare a combustibilului 
ecologic lichid rezidual în apropierea unor ferme şi a unor zone locuite

Petiţia nr. 910/2007, adresată de Francesco Di Pasquale, de cetăţenie italiană, privind 
situaţia gravă a mediului înconjurător în Campania



PE438.476v01-00 6/10 PV\803762RO.doc

RO

Petiţia nr. 991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de cetăţenie italiană, solicitând 
instituirea unui sistem de colectare separată a deşeurilor în regiunea Campania

Petiţia nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, de cetăţenie italiană, în numele 
Partito Internettiano, privind situaţia depozitării şi procesării deşeurilor menajere din 
Napoli şi din regiunea Campania, Italia

Petiţia nr. 16/2008, adresată de F.C., de cetăţenie italiană, privind criza deşeurilor 
menajere din Campania (Italia)

Petiţia nr. 209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, de cetăţenie italiană, privind criza 
depozitării deşeurilor şi drepturile democratice ale locuitorilor din Marigliano de lângă 
Napoli

Petiţia nr. 347/2008, adresată de Tommaso Esposito şi de Virginia Petrellese, de 
cetăţenie italiană, în numele Grupului de acţiune al cetăţenilor anti-incinerator, privind 
o staţie de incinerare a deşeurilor din Accerre (în apropiere de Napoli) în Italia

Petiția nr. 587/2007, adresată de Marina Salvadore, de cetăţenie  italiană, privind 
problemele sanitare grave din Campania și răspunderea pe care o poartă autoritățile 
regionale și locale

Petiţia nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de cetăţenie italiană, privind arderea 
ilegală de anvelope de autoturisme şi alte deşeuri în zona Napoli (Italia)

Petiția nr. 396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de cetăţenie italiană, însoțită de 152 
de semnături, privind stația de epurare a apei din Cuma-Licola, Italia

Petiția nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de cetăţenie italiană, privind poluarea, 
referitoare la poluarea mediului în localitatea Casalnuova di Napoli, Italia

precum şi 

18.  Petiţia nr. 955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de cetăţenie italiană, privind 
amplasamentul unei staţii de depozitare a deşeurilor menajere din Chiaiano, Italia

Petiţia nr. 1011/2008, adresată de A.S, de cetăţenie italiană, privind amplasamentul unei 
staţii de depozitare a deşeurilor din Chiaiano, lângă Napoli, Italia

Au intervenit: preşedinta, Roberto Adam (membru al biroului Preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri, şeful departamentului pentru politica UE), Raimundo Santacroce (coordonatorul 
acţiunii de gestionare a deşeurilor în Campania), Ettore Figliolia (membru al biroului 
vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, delegat pentru urgenţe legate de chestiunea 
deşeurilor în Campania), Tommaso Esposito  (petiţionar), Pia Bucella (reprezentantă a 
Comisiei), Judith Merkies, Margrete Auken şi Crescenzio Rivellini.
Decizie: Examinarea petiţiei va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea Comisiei. Preşedinta a declarat că autorizaţia privind efectuarea unei misiuni de 
anchetă în Campania nu e fost încă acordată.  Comisia şi-a exprimat preocuparea referitor la 
următoarele chestiuni:  starea depozitelor de deşeuri existente, depozitarea ilegală a deşeurilor 
pe uscat şi în mare, costul incinerării şi conformitatea cu achiziţiile publice, sănătatea în 
comunităţile locale afectate, chestiuni legate de deşeurile toxice şi reciclarea deşeurilor.
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*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de dl Willy Meyer (vicepreşedinte).

*

19.  Petiţia nr. 260/1999, adresată de Daniel Pequeño Prado, de cetăţenie spaniolă, 
însoţită de peste 4 000 de semnături, privind staţia de epurare Vigo pentru efluenţii 
urbani, construită cu finanţare din partea Comunităţii

Petiţia nr. 462/2006, adresată de „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo”, din Spania, 
privind protejarea coastei galiţiene, în special a Golfului Vigo, împotriva poluării şi 
afectării mediului

Petiţia nr. 138/2009, adresată de Antonio Lores Franco, de cetăţenie spaniolă, în numele 
„Platformei privind conservarea în golful San Simon” (San Simón Bay Conservation 
Platform), referitoare la poluarea estuarului Vigo

Au intervenit: preşedintele, Daniel Pequeño Prado (petiţionar), Serzio Regueira Gómez 
(petiţionar), Antonio Lores Franco (petiţionar), José Manuel Servert Martin (reprezentant al 
Comisiei), Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken şi Miguel Angel Martínez Martínez.
Decizie: Examinarea petiţiilor va rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare 
din partea Comisiei. Posibilitatea efectuării unei misiuni de anchetă urmează a fi discutată la 
următoarea reuniune. Chestiunile abordate în cea mai recentă petiţie trebuie diferenţiate de 
cele din celelalte două petiţii. În cazul celor din urmă, procedurile de încălcare sunt în 
desfăşurare.

*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de dna Erminia Mazzoni (preşedintă).

*

Discutarea punctelor 20, 21, 22 şi 23 de pe ordinea de zi a fost amânată.

22.  Petiţii - Secţiunea B
Petiţiile nr. 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 şi 765/2009 au fost închise pe baza răspunsului Comisiei. 

Petiţiile nr. 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 şi 589/2009 urmează să fie 
mutate din secţiunea B şi discutate ca puncte ale secţiunii A în cadrul unei reuniuni ulterioare.  

23. Data şi locul următoarei reuniuni 

Bruxelles, 
Marţi, 23 februarie 2010, 9.00 – 12.30 şi 15.00 – 18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 12.45.
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