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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 23 februarie 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 23 februarie 2010, la ora 11.30, fiind prezidată de Chrysoula 
Paliadeli (vicepreședintă).

Reuniunea coordonatorilor s-a desfășurat cu ușile închise, între orele 9.00 și 11.30.

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 439.108)

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat fără modificări.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 27-28 ianuarie 2010

Procesul-verbal a fost adoptat fără modificări.

3. Comunicări ale vicepreședintei: Chrysoula Paliadeli a comunicat următoarele:

 Președinta Erminia Mazzoni nu a putut să participe la reuniune și a transmis comisiei 
scuzele sale; Michael Cashman și-a prezentat scuze, de asemenea, pentru faptul de a 
nu putea să participe, întrucât se afla într-o misiune oficială în calitate de președinte al 
Delegației pentru relațiile cu Africa de Sud;

 Punctul 7 (discutarea documentului de lucru privind biodiversitatea) a fost amânat 
pentru reuniunea următoare (22-23 martie 2010) la cererea lui Victor Boștinaru, care 
și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu versiunea distribuită în dosarele deputaților. 
O versiune modificată va fi transmisă deputaților;

 Punctul 9 (petiția nr. 878/2007) a fost amânat la cererea deputatei Josefa Andrés 
Barea;

 Petiționarii vor fi prezenți pentru punctul 14 (petiția nr. 539/2007); punctul 15 (petiția 
nr. 1282/2007); punctul 20 (petiția nr. 669/2006); punctul 22 (petiția nr. 742/2007); 
punctul 24 (petiția nr. 0006/2009);

 Nu s-au exprimat obiecții în legătură cu lista de propuneri cu petiții care fie se închid, 
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fie se redeschid, listă care fusese distribuită spre examinare deputaților cu o săptămână 
înaintea reuniunii. Prin urmare, petițiile nr. 1021/2003, 0026/2005, 0892/2008 și 
1565/2008 au fost redeschise pe baza noilor informații substanțiale primite, petiția nr. 
1447/2009 a fost redeschisă la cererea deputaților Michael Cashman și Arlene 
McCarthy, care au solicitat răspunsuri oficiale din partea Comisiei pentru piața internă 
și a Comisiei pentru comerț internațional; petițiile nr. 0174/2007, 1670/2009, 
154/2006, 210/2006, 435/2006 au fost închise întrucât petiționarii nu au răspuns 
solicitării de a furniza informații suplimentare, petiția nr. 550/2006 a fost închisă 
întrucât Curtea Europeană de Justiție se pronunțase în acest caz, în timp ce petiția nr. 
1009/2007 a fost închisă pe baza răspunsului Comisiei Europene, reconfirmat prin e-
mail-ul din 13 iulie 2009.

4. Chestiuni diverse: nu au existat.

5. Comunicări ale vicepreședintei privind deciziile coordonatorilor

 Cereri prezentate de Grupul PPE referitoare la activitatea Secretariatului:

a) Admisibilitatea petițiilor - Grupul PPE s-a oferit să prezinte o listă de petiții care, în 
opinia sa, nu ar trebui să facă parte din documentele RIR (Rezumate, Informații, 
Recomandări), întrucât acestea ar putea intra la secțiunea Poșta cetățeanului sau ar fi 
de competența SOLVIT; secretariatul ar trebui să sugereze membrilor o propunere 
conținând criterii și reguli precise privind admisibilitatea petițiilor.

b) Procesul-verbal al reuniunilor coordonatorilor: în urma unui schimb de opinii, s-a 
convenit ca Secretariatul să prezinte pentru observații și aprobare o sinteză a deciziilor 
sau a propunerilor formulate de coordonatori, dacă este posibil, în termen de trei zile 
de la reuniune; documentul va fi ulterior încorporat în procesul-verbal oficial al 
reuniunii;

c) Ordinea de zi a reuniunii, astfel cum a fost aprobată de președinte, va fi transmisă 
membrilor comisiei, ca regulă generală, cu o săptămână înaintea reuniunii și, dacă este 
posibil, cu o înștiințare mai din timp; membrii au remarcat importanța reuniunilor 
pregătitoare regulate, desfășurate în fiecare miercuri la Strasbourg, între secretariatul 
comisiei și secretariatele grupurilor politice.

d) Invitarea și rambursarea cheltuielilor petiționarilor care participă la reuniune, 
precum și bugetul misiunilor externe. S-a reamintit faptul că coordonatorii au luat act 
de raportul și situațiile contabile privind invitațiile adresate petiționarilor pentru 2009, 
prezentate de secretariat în cursul ultimei reuniuni. S-a convenit în continuare ca 
președintele să aprobe formal recomandările secretariatului, la momentul prezentării 
acestora, referitoare la rambursarea cheltuielilor de călătorie și a diurnei pentru 
petiționari. Coordonatorii au luat act, de asemenea, de criteriile de rambursare. 
Membrii au solicitat Secretariatului să trimită acestora un document scris care să 
explice exact criteriile stabilite de Secretariat în ceea ce privește rambursarea.

e) Participarea asistenților deputaților la misiuni și organizarea acestora în general 
sub coordonarea comisiei - au fost oferite clarificări pe această temă: asistenții pot 
însoți deputații care asigură cheltuielile acestora. S-a convenit ca misiunile și vizitele 
de anchetă să fie anticipate cât mai din timp, având în vedere responsabilitățile 
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comisiei. Membrii au considerat că ar trebui puse la dispoziție resurse adecvate pentru 
funcțiile oficiale organizate în cursul vizitelor de informare efectuate în numele 
comisiei, fără a afecta însă alocarea anuală a președintelui.

(S-a solicitat din partea secretariatului un document mai general care să comenteze
aspectele ridicate în cadrul discuției).

 Vizite de informare în Austria și Italia (Campania): 

a) Ca urmare a aprobării de către Conferința președinților și Birou a vizitei de 
informare din Austria (privind petiția nr. 672/2007), s-a solicitat grupurilor politice să 
desemneze membrii și să sugereze datele potrivite.

b) Președintele urma să retransmită Conferinței președinților o cerere mai detaliată 
pentru aprobarea misiunii din Campania (privind petiția nr. 683/2005 și alte 16 petiții).

 Petiția nr. 672/2009, adresată de Real Academia de Bellas Artes de Toledo, 
privind conservarea peisajului cultural al orașului: Secretariatul va redistribui 
membrilor, spre aprobare, documentul RIR conținând recomandări detaliate referitoare 
la această petiție.

 Discuție privind chestiunile ridicate de Carlos José Iturgaiz Angulo referitoare la 
recomandarea cu privire la petițiile nr. 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 
1523/2009, 1573/2009, 1245/2009: Discuția începută nu a fost finalizată din lipsă de 
timp. Dl Iturgaiz a întrebat Secretariatul în legătură cu unele modificări aduse 
recomandărilor după adoptarea acestora, constatate pe site-ul web ePetition și 
prezentate în cadrul reuniunii coordonatorilor. Discuția nu a fost închisă.

 Proiectul de rezoluție privind situația exploatației agricole a lui Dan Brennan 
(petiția nr. 161/2006): Coordonatorii au aprobat proiectul de rezoluție care urmează 
să fie transmis Președintelui Parlamentului European cu cererea de a fi depus în 
vederea unei viitoare sesiuni plenare, în conformitate cu prevederile articolului 202 
alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

 Discuții asupra petițiilor primite privind legislația spaniolă referitoare la zonele 
de coastă (petiția nr. 174/2008 și alte 25 de petiții): Coordonatorii au decis să 
organizeze discutarea petițiilor în două părți, astfel: expunerea reprezentanților 
autorităților spaniole în fața comisiei, la 22 martie 2010, după-amiază; și expunerea 
petiționarilor în fața comisiei, la 23 martie 2010, dimineață.

 Petiția ATMS (nr. 473/2008) - coordonatorii au convenit să obțină un aviz formal al 
Comisiei pentru afaceri juridice și să aibă în vedere înaintarea unui proiect de rezoluție 
în conformitate cu prevederile articolului 202 alineatul (2) din Regulamentul de 
procedură.

 Chestiuni diverse: Coordonatorii au căzut de acord să verifice dacă membrii 
grupurilor politice respective sunt disponibili pentru reuniunea comisiei programată 
pentru 7-8 aprilie 2010; Secretariatul s-a angajat să caute date alternative posibile.
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6. Vizita de informare în Huelva - raport oral al participanților:

Membrii delegației au făcut scurte expuneri și au prezentat primele lor concluzii în 
urma vizitei. Pascale Gruny, care a condus delegația, a precizat faptul că membrii au 
avut la dispoziție studii contradictorii privind poluarea din zonă; de asemenea, aceasta 
a subliniat că în urma întâlnirilor cu părțile interesate, membrii au constatat lipsa de 
comunicare între aceștia și a concluzionat că una dintre recomandările raportului se 
referă la acest aspect. Margrete Auken și-a exprimat regretul de nu fi putut să 
viziteze exact locul în care, după cum susțineau petiționarii, poluarea atingea nivelul 
cel mai ridicat. Victor Boștinaru și-a exprimat satisfacția față de excelenta cooperare 
între membrii delegației și a accentuat importanța elaborării unor recomandări 
echilibrate. În plus, acesta a întrebat în legătură cu timpul de care a avut nevoie 
Comisia Europeană pentru a furniza membrilor rezumatul raportului pe care l-a 
întocmit după vizita efectuată la fața locului, în conformitate cu prevederile articolului 
35 din Tratatul Euratom, la 14 septembrie 2009. Toți cei care au cuvântul au remarcat 
interesul ridicat al presei spaniole și au apreciat organizarea generală a vizitei, care a 
împiedicat o eventuală denaturare a domeniului său de aplicare și a mesajelor 
transmise.

Reprezentantul DG Mediu a Comisiei Europene a explicat că sunt în desfășurare 
investigații referitoare la aplicarea corectă a Directivei 2006/12/CE privind deșeurile, a 
Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și a 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri în ceea ce privește depozitele de 
fosfoghips și alte deșeuri periculoase.

Reprezentanții DG TREN E au subliniat că transmiterea raportului privind misiunea 
de verificare a Comisiei la fața locului s-a realizat în cel mai scurt timp posibil, având 
în vedere etapele procedurale care guvernează adoptarea documentului final. De 
asemenea, aceștia au afirmat că neconcordanța datelor ca urmare a măsurătorilor 
radioactive efectuate în zonă de diferiți experți este doar aparentă. Potrivit spuselor 
acestora, diferențele sunt justificate de factorii externi care este posibil să fi influențat 
eșantioanele măsurate (de exemplu, ploaia).

Au intervenit: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boștinaru, Willy Meyer, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (reprezentanta Comisiei 
Europene - DG Mediu); Wolfgang Klib și Eberhardt Henrich (reprezentanții Comisiei 
Europene - DG TREN E).

Decizie: Pascal Gruny va prezenta un document de lucru cu privire la vizită și va 
propune recomandări privind măsurile ulterioare.

7. Petiția nr. 1322/2007, adresată de Yolanda Díaz Pérez, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Izquierda Unida de Galicia” (Stânga Unită din Galicia), de Jesús Ignácio 
Caselas Pérez, în numele Federației „Roi Xordo de AAVV” a zonei urbane din 
Ferrol, însoțită de alte 4 semnături, și de Bernardo Bastida Sixto, în numele 
„Cofradía de Pescadores de Ferrol” (Asociația pescarilor din Ferrol), privind 
deschiderea unei stații de regazeificare în Mugardos, La Coruña

Au intervenit: Yolanda Villar Ruberte (reprezentanta Comisiei Europene), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo și vicepreședinta.
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Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de petiționar în scris.

8. Petiția nr. 1380/2007, adresată de Javier Gomez Gonzalez, de cetățenie spaniolă, 
privind presupuse încălcări ale legislației CE cu privire la accesul la informații și 
tratarea apei urbane reziduale în legătură cu activitatea întreprinderii „Emasagra” 
(Granada, Spania)

Au intervenit: Helmut Bloech (reprezentantul Comisiei Europene), Carlos José 
Iturgaiz Angulo și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.38 și reluată la ora 15.10, fiind prezidată de 
Chrysoula Paliadeli (vicepreședintă).

9. Petiția nr. 1737/2008, adresată de lordul Richard Inglewood DL, de cetățenie 
britanică, privind caracterul discriminatoriu al regulamentelor Parlamentului 
European din 2008 referitoare la Camera Lorzilor, cu privire la descalificare, având 
ca obiect statutul lorzilor aleși deputați în Parlamentul European

Au intervenit: Tibor Vaszi (reprezentantul Comisiei Europene), Sarah Ludford, David 
Lowe (șef de unitate - Secretariatul PE) și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene (care aștepta un răspuns de la autoritățile britanice).

10. Petiția nr. 0539/2007, adresată de Barry Curtin, de cetățenie irlandeză, în numele 
Asociației Comunității din Watergrasshill, privind presupusele încălcări ale 
legislației CE în ceea ce privește decizia Consiliului din Cork de a permite 
exploatarea de piatră pe un acvifer important în regiune

Au intervenit: Barry Curtin (petiționarul), Helmut Bloech (reprezentantul Comisiei 
Europene), Seán Kelly, Joe Higgins și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene; președintele va scrie o scrisoare ministrului irlandez al 
mediului, John Gormley, pentru a solicita clarificări privind dimensiunea reală a 
exploatației de piatră în cauză.

11. Petiția nr. 1282/2007, adresată de dl Rémi Sallé, de cetățenie franceză, în numele 
Asociației 4CASP, privind impactul asupra mediului al unui pod peste râul Loara, la 
est de Orléans, în contextul șoselei de centură în jurul orașului Orléans („le grand 
contournement”)

Au intervenit: Maguy Pleynet (reprezentantul petiționarului), Joseph van der Stegen 
(reprezentantul Comisiei Europene), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete Auken 
(care a reamintit vizita efectuată în zonă, în 2007, de către o delegație a comisiei și 
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recomandările făcute și aprobate cu ocazia respectivă) și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene; președintele va scrie o scrisoare autorităților franceze 
competente (Agglomération d'Orléans) pentru a preciza că planurile și proiectele 
trebuie să fie aprobate respectând legislația europeană în materie de mediu.

12. 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: Joseph van der Stegen (reprezentantul Comisiei Europene), Pascale 
Gruny, Victor Boștinaru, Sandrine Bélier și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene (care aștepta o confirmare scrisă din partea autorităților 
franceze conform căreia proiectul a fost abandonat); dacă va fi necesar, președinta va 
trimite un memento primarului din Guérande, căruia îi scrisese anterior pe aceeași 
temă.

13. Petiția nr. 0468/2007, adresată de Jan Terkel Nielsen, de cetățenie daneză, privind 
încălcarea normelor de mediu ale UE referitoare la un proiect de construcție a unor 
case de vacanță în Danemarca

Au intervenit: Irene Plank (reprezentanta Comisiei Europene), Margrete Auken și 
vicepreședinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

14. Petiția nr. 0980/2007, adresată de Torkild Todsen, de cetățenie daneză, în numele 
„Borgergruppen” (Grupul Cetățenilor), privind proiectul de construcție a unei 
autostrăzi între Kiplev și Sønderborg, în Danemarca

Au intervenit: Silvya Aile (reprezentanta Comisiei Europene), Margrete Auken și 
vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene referitoare la impactul cumulativ al traficului intens care ar 
fi generat de autostrada respectivă.

15. Petiția nr. 0832/2008, adresată de Anton Huber, de cetățenie germană, care solicită 
blocarea finanțării programului de cercetare privind navigabilitatea pe Dunăre, în 
special pe porțiunea dintre Straubing și Vilshofen

Au intervenit: Cesare Bernabei (reprezentantul Comisiei Europene), Peter Jahr și 
vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene; se solicită informații din partea petiționarului, membru al 
unui grup de monitorizare înființat în cadrul programului de cercetare.
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16. Petiția nr. 0742/2007, adresată de Andreas Varnakiotis, de cetățenie elenă, privind 
amplasarea unui depozit de deșeuri în Achaia (Grecia)

Au intervenit: Andreas Varnakiotis (petiționarul); Yannis Couniniotis (reprezentantul 
Comisiei Europene), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana 
Malinova Iotova, Victor Boștinaru și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene; președintele va scrie o scrisoare ministrului mediului din 
Grecia, Tina Mpirmpili.

17. Petiția nr. 0669/2006 adresată de I. K, de cetățenie elenă, însoțită de 2 semnături, 
privind poluarea insulei Spetses din Grecia

Au intervenit: Ioannis Kokkalas (petiționarul); Helmut Bloech (reprezentantul 
Comisiei Europene), Victor Boștinaru, Pascale Gruny și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă și se solicită Comisiei Europene să impună 
amenzi Greciei, în temeiul articolului 260 din Tratat; președintele va adresa scrisori
ministrului mediului din Grecia, Tina Mpirmpili, și primarului din Spetses (copii ale 
acestor scrisori vot fi trimise spre informare Parlamentului elen).

18. Petiția nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de cetățenie elenă, în numele 
consiliului municipal Megalopoli, privind nerespectarea de către autoritățile elene a 
criteriilor și procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în legătură cu depozitul de 
deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a Greciei

Au intervenit: Yannis Couniniotis (reprezentantul Comisiei Europene) și 
vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene.

19. Petiția nr. 0006/2009, adresată de Jean Marie Taga Fosso, de cetățenie franceză, 
privind discriminarea bazată pe naționalitate referitoare la refuzul autorităților 
britanice de a-i recunoaște diploma universitară franceză în farmacie
Petiția nr. 1413/2009, adresată de AE, de cetățenie spaniolă, privind presupusa 
discriminare pe baza naționalității în ceea ce privește accesul la profesia de 
farmacist în Regatul Unit

Au intervenit: Jean Marie Taga Fosso (petiționar), Peter Mihok (reprezentantul 
Comisiei Europene), Pascale Gruny, Victor Boștinaru și vicepreședinta.
Decizie: petiția se menține deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene (comisia a luat act de intenția Comisiei Europene de a 
sesiza Curtea Europeană de Justiție și a îndemnat-o să acționeze prompt); președintele 
va scrie o scrisoare Reprezentantului permanent al Regatului Unit pe lângă Uniunea 
Europeană în vederea obținerii unor explicații referitoare la restricțiile impuse 
accesului cetățenilor europeni la profesia de farmacist.
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20. Petiția nr. 357/2006, adresată de Kenneth Abela, de naționalitate malteză, privind 
pretinsa încălcare a legislației CE referitoare la echivalarea calificărilor de către 
autoritățile malteze

Au intervenit: Angelika Koman (reprezentanta Comisiei Europene) și vicepreședinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

21. Petiția nr. 1221/2008, adresată de Sergio Niola, de cetățenie italiană, cu privire la 
publicitatea televizată pentru produsele medicamentoase în Italia

Au intervenit: Florian Schmidt (reprezentantul Comisiei Europene) și vicepreședinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

22. Petiția nr. 1325/2008, adresată de B.M., de cetățenie italiană, privind legislația 
discriminatorie referitoare la îmbolnăvirea în Italia
Petiția nr. 307/2009 adresată de Mirella Collina, de cetățenie italiană, în numele 
Funzione Pubblica CGIL Imola, însoțită de 1215 de semnături, privind un nou act 
legislativ referitor la îmbolnăvirea în Italia

Au intervenit: Petra Schott (reprezentanta Comisiei Europene) și vicepreședinta.
Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

23. Petiții pentru care discuția a fost amânată pentru o reuniune următoare: 878/2007, 
482/2009, 484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 și 439/2009.

24. Petițiile de la secțiunea B

 Petițiile nr. 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 239/2009, 
242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 1340/2007, 
177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 1567/2008, 
1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 750/2009, 779/2009, 
807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 925/2009, 933/2009 și 
957/2009 au fost închise pe baza răspunsului Comisiei.

25. Chestiuni diverse: lista petițiilor declarate admisibile între 28 ianuarie 2010 și 23 
februarie 2010 a fost alăturată procesului-verbal.

26. Data și locul următoarei reuniuni

 Luni, 22 martie 2010, 15.00 - 18.30, și marți, 23 martie 2010, 9.00 - 12.30, Bruxelles.

Reuniunea a fost închisă la ora 18.00.
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