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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

PETI_PV(2010)04_26_27

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 26 aprilie 2010, 15.00 - 18.30,

şi 27 aprilie 2010, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marţi, 26 aprilie 2010, la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (preşedintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2010)184_1

Preşedinta a informat deputaţii că reuniunea va avea două teme principale. Prima temă se va 
axa pe problematica drepturilor fundamentale ale persoanelor cu handicap şi va fi introdusă de 
Kathy Sinott, fostă vicepreşedintă a comisiei, din Irlanda, şi de dl Alain Faure, în numele 
Forumului european al persoanelor cu handicap. Petiţia aferentă a fost înregistrată cu 
aproximativ 1 500 000 de semnături. În această secţiune, comisia va analiza, de asemenea, 
drepturile copilului în contextul aspectelor legate de dizabilităţi şi al protecţiei copilului.

În a doua parte a reuniunii, vor fi examinate chestiuni legate de produsele alimentare şi 
sănătate, inclusiv puncte cum ar fi organismele modificate genetic (OMG) şi suplimentele 
alimentare. Vor fi prezenţi următorii petiţionari:

- pentru punctul 5: Kathy Sinnott şi Alain Faure;
- pentru punctele 7 şi 8: Vasilios Katsioulis;
- pentru punctul 15: Jacqueline de Croÿ;
- pentru punctul 17: Brian John;
- pentru punctul 19: Jill Bell şi Robert Verkerk.

În continuare, preşedinta a reamintit deputaţilor că marţi dimineaţă, după reuniunea 
coordonatorilor, comisia va discuta raportul său anual pe 2009, care va fi prezentat de dl 
Iturgaiz, precum şi proiectul de aviz elaborat de dl Boştinaru pe tema Biodiversităţii, în 
legătură cu care fusese prezentat anterior un document de lucru.
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Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:

-    23  februarie  2010
-    22-23  martie  2010

Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale preşedintei

Preşedinta a anunţat că anexa la foaia preşedintelui fusese distribuită cu o săptămână în urmă 
şi conţine recomandări cu privire la petiţiile care urmează să fie redeschise, închise sau 
retrase. Întrucât nu s-au primit observaţii, recomandările au fost considerate aprobate.

4. Chestiuni diverse

Niciuna

5. Petiţia nr. 0360/2009, adresată de Kathy Sinnott, de cetăţenie irlandeză, în numele 
Federaţiei Europene pentru persoanele cu handicap, însoţită de 1 364 984 de 
semnături, privind drepturile persoanelor cu handicap („1 million 4 disability”)

Au intervenit: preşedinta, Kathy Sinnott (petiţionară), Alain Faure (petiţionar), Maria 
Zuber (Comisia), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana Malinova 
Iotova, Maria Zuber (Comisia), Kathy Sinnot (petiţionară), Alain Faure (petiţionar) şi 
Michael Cashman.

Decizii: petiţia se menţine deschisă şi se transmite raportorului Comisiei LIBE pentru 
Directiva privind egalitatea de şanse pentru a o lua în considerare în raportul său. Se va 
transmite Consiliului o scrisoare cu solicitarea de a urgenta examinarea Directivei privind 
egalitatea de şanse.

6. Petiţia nr. 0385/2008, adresată de Anna Schnackers, de cetăţenie olandeză, privind 
recunoaşterea pe plan european a cărţii de identitate a persoanelor cu handicap

Au intervenit: preşedinta, Maria Zuber (Comisia), Kinga Göncz, Michael Cashman şi 
Sylvana Rapti.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii din partea Comisiei, în 
special referitoare la procesul de armonizare.

7. Petiţia nr. 0142/2006, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetăţenie germană, privind 
discriminarea persoanelor cu dizabilităţi de către societăţile germane de asigurări
şi
Petiţia nr. 0609/2008, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetăţenie elenă, privind 
discriminarea persoanelor cu dizabilităţi de către sectorul german de asigurări şi 
cea mai recentă hotărâre judecătorească privind nulitatea contractelor care conţin 
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clauze discriminatorii pe motive de dizabilităţi

Au intervenit: preşedinta, Vasilios Katsioulis (petiţionar), Stefan Olsson (Comisia), 
Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos şi Vasilios Katsioulis (petiţionar).

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei. Se va trimite o scrisoare Consiliului şi se va avea în vedere posibilitatea unei 
întrebări cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului.

Reuniunea a continuat de la ora 16.25, fiind prezidată de Chrysoula Paliadeli 
(vicepreşedintă).

8. Petiţia nr. 1402/2009, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetăţenie elenă, privind 
lipsa susţinerii elevilor cu handicap fizic şi psihic din şcolile europene

Au intervenit: preşedinta, Vasilios Katsioulis (petiţionar), Nikolaos Salavrakos, 
Christiane Bardoux (Comisia), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika Werthmann, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios Katsioulis 
(petiţionar) şi preşedinta.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

Reuniunea a continuat de la ora 17.30, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (preşedintă).

9. Petiţia nr. 0840/2007, adresată de Teresa Hayes, de cetăţenie irlandeză, însoţită de 
12 semnături, privind neglijenţa şi indiferenţa guvernului irlandez faţă de sistemul 
de educaţie pentru minorii afectaţi de autism

Au intervenit: preşedinta, Silvio Grieco (Comisia), Proinsias De Rossa şi Joe Higgins.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei. Petiţia ar trebui inclusă în scrisoarea adresată Consiliului la care se face referire 
la punctul 5.

10. Petiţia nr. 1696/2008, adresată de Jacqueline de Croÿ, de cetăţenie belgiană, în 
numele Fundaţiei „Princess Decroÿ”, privind necesitatea adoptării de măsuri la 
nivelul UE pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor şi sprijinirea victimelor 
acestor abuzuri

Au intervenit: preşedinta, Jacqueline de Croÿ (petiţionară) şi Cesar Alonso Iriarte 
(Comisia).

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei referitoare la adoptarea Deciziei-cadru a Consiliului de abrogare a Deciziei-
cadru 2004/68/JAI a Consiliului.

11. Petiţia nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de cetăţenie britanică, privind 
presupusele încălcări ale principiilor generale care reglementează activitatea 
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Agenţiei Europene pentru Siguranţă Alimentară (EFSA) în legătură cu examinarea 
cererilor privind alimentele modificate genetic

Au intervenit: preşedinta, Brian John (petiţionar), Sébastien Goux (Comisia), Sandrine 
Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se menţine deschisă. Se va solicita un aviz din partea Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Ar trebui avută în vedere posibilitatea 
organizării unei audieri comune împreună cu Comisia ENVI.

12. Petiţia nr. 1037/2007, adresată de Jill Bell, de cetăţenie irlandeză, în numele Irish 
Association of Health Stores, privind Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea 
legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare
şi
Petiţia nr. 1184/2007, adresată de Grace Kinirons, de cetăţenie irlandeză, în numele 
Nutritional Therapists of Ireland, privind Directiva 2002/46/CE referitoare la 
apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare
şi
Petiţia nr. 1419/2008, adresată de Robert Verkerk, de cetăţenie britanică, în numele 
„Alliance for Natural Health”, privind necesitatea de revizuire a evaluării riscului şi 
opţiunilor de gestiune în legătură cu planurile de restricţionare a accesului 
consumatorilor la vitamine şi minerale
şi
Petiţia nr. 1849/2008, adresată de Alan G. Ruth, de cetăţenie irlandeză, în numele 
Irish Health Trade Association, privind Directiva 2002/46/CE referitoare la 
apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare
şi
Petiţia nr. 0415/2009, adresată de PA, de cetăţenie suedeză, privind Directiva 
2002/46/CE referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare

Au intervenit: preşedinta, Robert Verkerk (petiţionar), Basil Mathioudakis (Comisia), 
Robert Verkerk (petiţionar), Jill Bell (petiţionar) şi Victor Boştinaru.

Decizie: petiţia se menţine deschisă. Se va solicita un aviz din partea Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.

Reuniunea a fost suspendată la 18.49.

* * *

Marţi, 27 aprilie 2010, 9.00 - 12.30

13. Reuniune a coordonatorilor – 9.00 - 10.00 (cu uşile închise)

***
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Reuniunea a fost reluată marţi, 27 aprilie 2010, la ora 10.07, fiind prezidată de Chrysoula 
Paliadeli (vicepreşedintă).

14. Comunicări ale preşedintei privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Proiect de regulament privind iniţiativa cetăţenilor Ca urmare a deciziei adoptate la 
ultima reuniune, a fost adresată o scrisoare preşedintelui Conferinţei preşedinţilor de 
comisie prin care s-a solicitat aprobarea derulării lucrărilor în cooperare cu Comisia 
AFCO, în conformitate cu dispoziţiile articolului 50 din Regulamentul de procedură. Cu 
toate acestea, întrucât AFCO nu a numit încă un raportor, coordonatorii au convenit să 
amâne orice decizie referitoare la numirea unui raportor PETI până la următoarea 
reuniune a coordonatorilor din 4 mai 2010.

Acţiuni ulterioare dezbaterii cu petiţionarii şi autorităţile spaniole cu privire la 
legea privind zonele de coastă („Ley de Costas”) Coordonatorii au luat act de 
scrisoarea prim-ministrului Spaniei, José Luis Rodriguez Zapatero, adresată Preşedintelui 
Jerzy Buzek. Aceştia au convenit ca scrisoarea respectivă să fie luată în considerare 
atunci când vor solicita Preşedintelui Buzek să scrie o scrisoare prim-ministrului spaniol 
pentru a-i semnala îndeosebi problema legii privind zonele de coastă şi a solicita un 
răspuns specific cât mai curând posibil. S-a convenit ca atunci când comisia va primi 
răspunsul - prin intermediul Preşedintelui Buzek - se va lua o decizie cu privire la orice
măsuri viitoare în legătură cu legea privind zonele de coastă.

2. Decizie privind obiecţiile deputaţilor în legătură cu documentele RIR (rezumate, 
informaţii şi recomandări)

Coordonatorii au constatat faptul că nu le fusese adusă în atenţie nicio decizie neadoptată 
încă referitoare la recomandările privind admisibilitatea.

3. Dezbatere privind proiectul de ordine de zi pentru următoarea reuniune a comisiei

Coordonatorii au aprobat proiectul de ordine de zi pentru reuniunea comisiei din 31 mai 
şi 1 iunie. Aceştia au remarcat faptul că secretariatul lucrează la partea „B” şi că ordinea 
de zi va fi distribuită cât mai curând posibil.

4. Numirea raportorilor, rapoarte, avize şi proiecte de rezoluţie

- Iniţiativa cetăţenilor. Decizia privind numirea unui raportor privind iniţiativa 
cetăţenilor a fost amânată.

- Raportul anual pe 2009 al Ombudsmanului. Ombudsmanul European va prezenta 
oficial raportul său anual în faţa comisiei, în reuniunea din 4 mai 2010. Coordonatorii 
au convenit ca raportorul comisiei pentru acest raport să fie numit de Grupul PPE.

- Raport special al Ombudsmanului privind lipsa de cooperare din partea Comisiei
Europene în plângerea 676/2008/RT. Acest raport special se referă la reticenţa 
Comisiei în a oferi informaţii privind comunicările între Comisie şi Porsche AG. 
Coordonatorii au desemnat-o pe Chrysoula Paliadeli (vicepreşedintă, S&D) în calitate 
de raportoare pentru acest raport.
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- Aviz pentru Comisia pentru bugete privind bugetul pe 2011 alocat 
Ombudsmanului. Coordonatorii au convenit ca raportorul din partea comisiei pentru 
acest aviz să fie numit de Grupul ALDE.

5. Delegaţii

- Vizita de anchetă în Campania. Coordonatorii au fost informaţi că membrii acestei 
delegaţii vor părăsi Campania după reuniune. Aceştia au constatat faptul că programul 
acestei vizite fusese aprobat de comun acord cu autorităţile şi cu membrii oficiali ai 
delegaţiei.

- Vizita de anchetă în Austria. Coordonatorii au remarcat că pregătirile pentru această 
vizită, care urmează să se desfăşoare în perioada 2-4 iunie, erau în derulare. Delegaţia 
comisiei va fi condusă de Rainer Wieland (PPE, Germania), secondată de Iliana 
Malinova Iotova (S&D, Bulgaria). Celelalte grupuri politice au fost rugate să convină
asupra numirii unui al treilea membru.

6. Chestiuni diverse

- Portalul de internet. Coordonatorii au constatat cu îngrijorare că propunerile de 
îmbunătăţire a site-ului de internet fuseseră respinse de autorităţile Parlamentului 
Aceste îmbunătăţiri propuse de comisie ar fi permis un acces mai bun al cetăţenilor 
europeni la procedura privind petiţiile. Coordonatorii au decis să adreseze autorităţilor 
Parlamentului o scrisoare pe această temă. Comisia va depune eforturi pentru a urmări 
în continuare obiectivul dezvoltării unui portal web al Parlamentului, în condiţiile în 
care plenul a votat în favoarea acestei iniţiative în repetate rânduri în cadrul rapoartelor 
anuale ale comisiei.

- Petiţia adresată de Andrea D'Ambra (nr. 0417/2009). Această petiţie, sprijinită prin 
e-mail de aproximativ 500 de persoane, se referă la organizarea alegerilor în Italia, iar 
petiţionarul îşi exprimă dezacordul faţă de dreptul acordat persoanelor cu antecedente 
penale de a candida la alegeri, inclusiv la alegerile pentru Parlamentul European. S-a 
solicitat anterior un aviz din partea Comisiei AFCO, care a considerat că acest aspect 
ţine de competenţa statelor membre. În urma acestui răspuns, petiţionarul a purtat 
corespondenţă cu Preşedintele, cu numeroşi deputaţi şi cu Ombudsmanul European. 
Coordonatorii au convenit asupra transmiterii unei scrisori petiţionarului, prin care să 
îl informeze în legătură cu evoluţiile în cadrul Comisiei AFCO, în special în legătură 
cu dezbaterea proiectului de raport prezentat de Andrew Duff referitor la modificarea 
actului privind alegerea membrilor Parlamentului European. Nicio dezbatere ulterioară 
privind acest aspect nu va avea loc în comisie.

- Petiţia adresată de Marinella Colombo (nr. 1614/2009). Această petiţie se referă la 
funcţionarea oficiului german pentru îngrijirea şi ocrotirea copilului (Jugendamt), în 
legătură cu care au fost primite numeroase petiţii în ultima legislatură, toate conţinând 
acuzaţii grave referitoare la modul în care autorităţile germane gestionează aceste 
cazuri. Petiţiile respective au fost închise pe baza unui document de lucru. Petiţionara, 
alături de mulţi alţi petiţionari, încearcă acum să obţină sprijin în vederea redeschiderii 
dosarului. Coordonatorii au convenit să trimită o nouă scrisoare noului ministru 
german al familiei, însă o decizie definitivă cu privire la acest lucru nu se va lua decât 
în următoarea reuniune, pentru oferi grupurilor politice posibilitatea de a discuta mai 
întâi problema cu deputaţii germani.
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15. Raport anual privind deliberările Comisiei pentru petiţii din cursul anului 2009 
[2009/2139 (INI)]
Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)

Raportorul şi-a prezentat proiectul de raport.

Au intervenit: preşedinta, Carlos José Iturgaiz Angulo (raportor), William Floyd 
(Comisia), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr şi Liam 
Cashman.

Calendar: 
Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2010, 18.00
Vot în comisie: 1 iunie 2010
Vot în plen: iulie 2010

Willy Meyer (vicepreşedinte) a prezidat reuniunea începând cu ora 11.00.

16. Aviz privind biodiversitatea (2009/2108(INI))
Raportor: Victor Boştinaru (S&D)

Raportorul şi-a prezentat proiectul de aviz.

Au intervenit: preşedinta, Victor Boştinaru (raportor), François Kremer (Comisia), 
Margrete Auken şi Peter Jahr.

Reuniunea a continuat de la ora 11.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (preşedintă). 

17. Petiţia nr. 1098/2007, adresată de Juan Antonio Carrasco Ragel, de cetăţenie
spaniolă, în numele Plataforma Por El Estudio Epidemologico, privind desfăşurarea 
unui studiu epidemiologic integrat pentru locuitorii din ţinutul Gibraltar 
(Andaluzia, Spania) şi Gibraltar (Regatul Unit)
şi
Petiţia nr. 0615/2009, adresată de Justine Olivero, de cetăţenie britanică, însoţită de 
237 de semnături, privind creşterea numărului de cazuri de cancer în Campo de 
Gibraltar şi Stânca Gibraltar

Au intervenit: preşedinta, Peter Vajda (Comisia) şi Willy Meyer.

Decizie: petiţia se menţine deschisă. Se va transmite o scrisoare autorităţilor competente 
din Spania şi Regatul Unit prin care se va recomanda realizarea unui studiu 
epidemiologic.

18. Petiţia nr. 0439/2009, adresată de Elsa Aimone, de cetăţenie italiană, însoţită de 86 
de semnături, privind persoanele care suferă de chistul Tarlov

Au intervenit: preşedinta şi Antoni Montserrat (Comisia).

Decizie: petiţia se închide.
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19. Petiţia nr. 0276/2008, adresată de Roberto Giurastante, de cetăţenie italiană, în 
numele Greenaction Transnational, privind poluarea produsă de un sit de evacuare 
a deşeurilor toxice din staţiunea Trieste din Barcola (Italia)

Au intervenit: preşedinta, José Diaz del Castillo (Comisia) şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se închide.

Iliana Malinova Iotova a avut o intervenţie referitoare la aplicarea Regulamentului de 
procedură în legătură cu petiţiile privind copiii din Bulgaria. Preşedinta a explicat că aceste 
petiţii se vor afla pe ordinea de zi a unei reuniuni următoare.

20. Petiţia nr. 0181/2009, adresată de Karl Wezel, de cetăţenie germană, privind 
producerea de energie electrică din ulei de palmier şi poluarea asociată

Au intervenit: preşedinta, Günter Raad (Comisia), Peter Jahr şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se menţine deschisă. Se solicită informaţii suplimentare din partea 
Comisiei, a petiţionarului şi a autorităţilor germane.

21. Petiţia nr. 1337/2008, adresată de Nayden Chakarov, de cetăţenie bulgară, însoţită 
de 12 semnături, privind centrala electrică Martiza-Iztock şi poluarea din 
împrejurimile oraşului bulgar Stara Zagora
şi
Petiţia nr. 1865/2009, adresată de I.P., de cetăţenie bulgară, privind poluarea 
aerului în oraşul Stara Zagora din zona centrală a Bulgariei

Au intervenit: preşedinta, Peter Vajda (Comisia) şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

22. Petiţia nr. 1501/2008, adresată de Dionisia Avgerinopoulou, de cetăţenie elenă, 
însoţită de trei semnături, privind neaplicarea legislaţiei Uniunii Europene privind 
activitatea minieră din insula grecească Milos

Au intervenit: preşedinta, William Floyd (Comisia) şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.

23. Petiţia nr. 1318/2008, adresată de Joanna Smolinska, de cetăţenie poloneză, în 
numele asociaţiei ecologice „Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek”, privind 
nerespectarea legislaţiei UE în materie de mediu în cazul exploatării agregatelor din 
apropierea sitului Natura 2000 din sudul Poloniei

Au intervenit: preşedinta, François Kremer (Comisia) şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea 
Comisiei.
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24. Petiţia nr. 0884/2009, adresată de D. D., de cetăţenie britanică, în numele 
locuitorilor localităţii St. Kingsmark Chepstow, privind presupusa neglijenţă din 
partea companiei Welsh Water plc în abordarea problemelor legate de canalizare şi 
de mirosurile din St. Kingsmark

Au intervenit: preşedinta şi Helmut Bloech (Comisia).

Decizie: petiţia se închide.

Dezbaterea cu privire la punctele 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 şi 20 a fost amânată.

25. Petiţiile de la secţiunea B

Petiţiile nr. 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 958/2009, 
959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 1152/2009, 
1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 şi 1476/2009 au fost închise pe baza 
răspunsului scris al Comisiei.

o O o

26. Data şi locul următoarei reuniuni

Marţi, 4 mai 2010, 9.00 - 12.30 şi 15.00 - 18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 12.20.

Anexă: Lista petiţiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (22 - 23 martie 2009).
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
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