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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2010)05_04

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 4 mai 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 4 mai 2010, la ora 10.15, fiind prezidată de Pascale Gruny, 
coordonatoare.

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 441.059)

Pascale Gruny a transmis scuzele președintei pentru absența acesteia din prima parte a 
reuniunii.

În continuare, Pascale Gruny a anunțat că reuniunea va începe cu prezentarea de către 
Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, a raportului său anual pentru 2009, 
pentru care a fost numită raportoare Mariya Nedelcheva, și a raportului special realizat în 
urma proiectului său de recomandare adresat Comisiei Europene în legătură cu plângerea 
676/2008RT, pentru care a fost numită raportoare Chrysoula Paliadeli. Punctele 6, 7, 8 și 15 
de pe ordinea de zi au fost amânate. Punctul 9, referitor la vizita de documentare în Campania, 
va fi discutat în cursul după-amiezii, după punctul 14.

Punctul 12 va fi introdus de către petiționar, Christopher Stockwell. Pascale Gruny a atras 
atenția deputaților asupra faptului că Parlamentul a sprijinit anterior așa-numitele „petiții 
Lloyds”, pe baza raportului prezentat de Roy Perry, și că dosarul de bază a fost închis. Cu 
toate acestea, există încă o problemă serioasă în ceea ce privește aplicarea legislației UE, atât 
de către Comisia Europeană cât și de statul membru în cauză, fapt pe care Christopher 
Stockwell l-a evidențiat în petiția sa.

Punctul 13 va fi introdus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg. După reuniunea 
coordonatorilor desfășurată între orele 14.30 și 15.00, autorii a două studii externe privind 
restituirea bunurilor imobiliare în unele noi state membre și țări candidate vor introduce tema, 
pe marginea căreia s-au primit numeroase petiții în legislatura precedentă. Vor fi prezenți mai 
mulți petiționari, care vor lua cuvântul.



PE442.833v01-00 2/8 PV\817605RO.doc

RO

Margrete Auken a adresat o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură,
protestând împotriva amânării de către președintă a reuniunii coordonatorilor.

Ordinea de zi, astfel cum a fost modificată, a fost adoptată.

2. Comunicări ale președintei

Președinta a anunțat că anexa la notele președintelui a fost distribuită cu o săptămână în urmă 
și conține recomandări cu privire la petițiile care urmează să fie redeschise, închise sau 
retrase. Întrucât nu s-au primit observații, ele au fost considerate aprobate.

3. Prezentarea de către Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, a 
raportului său anual pentru 2009

Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, și-a prezentat raportul anual pentru
2009, pentru care a fost numită raportoare Miriya Nedelcheva.

Au intervenit: președinta, Leonor Costa Rosa (reprezentantă a Comisiei), Mariya 
Nedelcheva, Margrete Auken, Michael Cashman, Elena Băsescu, Tatiana Zdanoka și Gerald 
Häfner. Ombudsmanul European a răspuns la observațiile și întrebările adresate.

4. Prezentarea de către Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, a 
raportului său special realizat în urma proiectului său de recomandare adresat Comisiei 
Europene în legătură cu plângerea 676/2008RT

Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, și-a prezentat raportul special realizat 
în urma proiectului său de recomandare adresat Comisiei Europene în legătură cu plângerea 
676/2008RT, pentru care a fost numită raportoare Chrysoula Paliadeli.

Au intervenit: președinta, Marc Maes (reprezentant al Comisiei), Chrysoula Paliadeli, 
Margrete Auken și Gerald Häfner. Ombudsmanul European a răspuns la observațiile și 
întrebările adresate.

5. Petiția nr. 0791/2008, adresată de Christopher Stockwell, de cetățenie britanică, 
în numele asociației „Names' Action for Compensation in Europe”, privind cererea de 
inițiere a procedurilor pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit 
pentru presupusa neaplicare a Directivei 73/239/CE în legătură cu cazul Lloyds'

Au intervenit: președinta, Christopher Stockwell (petiționar), Joao De Abreu Rocha 
(reprezentant al Comisiei) și Giles Chichester.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unui aviz din partea Comisiei pentru afaceri 
juridice și a deciziei coordonatorilor cu privire la acțiunile ulterioare.

6. Urmărirea raportului privind impactul asupra mediului al viitoarei conducte de 
gaze din Marea Baltică, conductă care urmează să lege Rusia de Germania (Petițiile nr. 
0614/2007 și 0952/2006) (2007/2118(INI)) (raportor: Marcin Libicki)

Au intervenit: președinta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Anastasios Nychas
(reprezentant al Comisiei).
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Decizie: Comisia Europeană a fost invitată să furnizeze documentația referitoare la rezultatele 
evaluărilor impactului asupra mediului efectuate în legătură cu proiectul, pe baza cărora va 
avea loc o discuție într-o reuniune viitoare. Președinta îl va informa pe Marcin Libicki asupra 
rezultatelor discuției.

*
*  *

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.40 și reluată la ora 15.12, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni (președintă).

*  *
*

7. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise, 14.30 - 15.00)

8. Deciziile coordonatorilor

Traian Băsescu, președintele României, a adresat o scrisoare președintei în legătură cu legea 
adopției în România, care a fost discutată în reuniunea comisiei din 22-23 martie 2010. 
Președinta va răspunde printr-o scrisoare președintelui Băsescu.

Comisia pentru afaceri constituționale și-a desemnat coraportorii pentru raportul privind 
Ghidul cetățenilor (PPE și S&D). S-a hotărât amânarea deciziei comisiei până la o reuniune 
extraordinară a coordonatorilor de la Strasbourg, în cursul sesiunii din mai. Orice decizie luată 
va fi supusă aprobării Conferinței președinților și acordului privind aplicarea procedurilor, în 
conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură.

9. Prezentarea a 2 studii privind restituirea bunurilor imobiliare

- Probleme legate de bunurile imobiliare private în urma conflictului la nivel regional 
din Bosnia și Herțegovina, Croația și Kosovo
- Probleme legate de bunurile imobiliare private în urma schimbării regimului politic în 
fostele țări socialiste sau comuniste

referitoare la:
Petiția nr. 0665/2006, adresată de Stratos Paradias, de cetățenie greacă, în numele 
Uniunii Internaționale a Proprietarilor, însoțită de 4 semnături, privind necesitatea 
protejării drepturilor de proprietate în Uniunea Europeană și în Balcanii de Vest

Petiția nr. 1734/2008, adresată de Virgil Stere, de cetățenie română, în numele Asociației 
Proprietarilor pe Legea 112/1995, însoțită de 785 de semnături, privind încălcarea 
dreptului de proprietate în România

Petiția nr. 1456/2007, adresată de Joaquim Monteiro de Barros, de cetățenie portugheză, 
în numele „Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière”, privind probleme 
legate de sectorul imobiliar din întreaga UE și necesitatea reglementării la nivelul UE

Au intervenit: președinta, Tomislaw Boric și Michaela Salamun (Karl-Franzens-Universitaet 
Graz) și Laura Stefan (Societatea Academică Română), Stratos Paradias (petiționar), Oana 
Consuela Florea (petiționară) și Victor Bostinaru.



PE442.833v01-00 4/8 PV\817605RO.doc

RO

*
Reuniunea a continuat între orele 16.00 și 16.25, fiind prezidată de Willy Meyer, 

vicepreședinte.
*

Au intervenit: Ágnes Hankiss, Edward McMillan-Scott, Elena Basescu, Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos, Hans Rundegren, (reprezentant al Comisiei), Claudius Mott (petiționar) 
și Sorin Ionita (Societatea Academică Română).
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea deciziei coordonatorilor privind 
acțiunile ulterioare.

10. Petiția nr. 0265/2007, adresată de Natalia Gonzalez Menendez, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației de locatari din San Martin de Verina, privind zgomotul 
industrial și poluarea aerului

Au intervenit: președinta și Andrej Kobe (reprezentant al Comisiei).
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

11. Petiția nr. 0831/2008, adresată de M.C.L.V., de cetățenie spaniolă, în numele 
„Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz”, privind 
protecția împotriva poluării cu PM10 în orașul Alcaniz, din regiunea autonomă spaniolă 
Aragon

Au intervenit: președinta, Andrej Kobe (reprezentant al Comisiei), Willy Meyer, María Muñiz 
de Urquiza și Pascale Gruny.
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

12. Petiția nr. 1459/2007, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, în 
numele „Greenaction Transnational”, privind poluarea atmosferică în regiunea 
transfrontalieră de coastă Italia/Slovenia

Au intervenit: președinta și Peter Vajda (reprezentant al Comisiei).
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

13. Petiția nr. 1070/2008, adresată de D. T-P., de cetățenie bulgară, în numele 
locuitorilor de pe „Strada Bor”, privind traficul intens de camioane grele din orașul 
bulgar Sevlievo și problemele de sănătate și de mediu asociate acestuia

Au intervenit: președinta și Andrej Kobe (reprezentant al Comisiei).
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

14. Petiția nr. 0553/2007, adresată de Krystyna Kowalska, de cetățenie poloneză, 
privind încălcarea de către autoritățile poloneze a Directivei 96/62/CE a Consiliului 
privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și a Directivei 99/30/CE a 
Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de 
azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător
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Au intervenit: președinta, Andrej Kobe (reprezentant al Comisiei) și Victor Bostinaru.
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

15. Petiția nr. 1066/2008, adresată de Dimitrios Antoniou, de cetățenie greacă, 
privind discriminarea pe motiv de naționalitate în legătură cu înscrierea la Open 
University din Oxford

Au intervenit: președinta, Sébastien Proisy (reprezentant al Comisiei) și Victor Bostinaru.
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

16. Petiția nr. 0683/2009, adresată de Maurizio Tani, de cetățenie italiană, în numele 
altor studenți universitari, însoțită de 55 de semnături, privind presupusa recunoaștere 
discriminatorie a echivalenței diplomelor universitare italienești în anumite state 
membre

Au intervenit: președinta, Aristide Lavrentzos (reprezentant al Comisiei) și Pascale Gruny.
Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

22. Petițiile de la secțiunea B
Petițiile nr. 690/2006, 350/2007, 700/2007, 1002/2007, 1024/2008, 1254/2008, 1385/2008, 
99/2009, 255/2009, 941/2009 și 1464/2009 au fost închise pe baza răspunsurilor scrise ale 
Comisiei.

Petiția nr. 1036/2009 va fi mutată de la secțiunea B și discutată ca punct „A” în cadrul unei 
reuniuni ulterioare.

23. Data și locul următoarei reuniuni

Luni, 31 mai 2010, 15.00 - 18.30, și marți, 1 iunie 2010, 9.00 - 12.30, Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 12.40.

Anexă: Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (26 - 27 aprilie 2010).
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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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu, Pascale Gruny, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Rainer Wieland, Victor Boștinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-
Ioana Vălean, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann

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, Constance Le Grip, Ioannis A. Tsoukalas, Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, 
Gerald Häfner

187 (2)

193 (3)

Edward Mc Millan Scott, Maria Muniz de Urquiza, Luis Yanez-Barnuevo Garcia, Salvador Garriga Polledo, Crescenzio Rivellini, 
Andrea Cozzolino

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
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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'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, Leonor Costa-Rosa, Gerard  Legris, Marc Clement, Marc Maes, Maria Loutridou, Joao 
De Abreu Rocha, Lukas Bortel, Anastasios Nychas, Linda Nylund, Hans Rundegren, Wolfgang Nozar, Rodrigo Ballester, Norbert 
Sagstetter, Ewa Malz, Andrej Kobe, Peter Vajda, Sebastian Proisy, Aristide Lavrentzos

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Christopher Derek Stockwell, Efstratios Paradias, Emmanuelle Causse, Claudius Mott, Edo Pirkjajer, Bogdan Velijkovic, Milivoje 
Antic, Giovanni Gagliani Caputo, Oana Consuela Florea, Doina Veluda, Joaquim Monteiro de Barros, Grgurevic Slavenko, Daniel 
Smilov, Suzana Aubre, Alina Bourosu

Experts:Tomislav Boric, Michaela Salamun, Laura Stefan

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle, Leo Cox

Viviane Byrne, Sonia Chapotel

Pekka Eskola

Kjell Sevon

Rovira, Mireia
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Natalia Dasilva

Claire Genta

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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